
ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ

 ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ
ਝੁਕਾਈਏ।

ਸਾਡੇ ਿਦਆਲੂ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਾ ਸੁਭਾਗ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਗੀਤ, ਤੂੰ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਿਚਤ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ
ਹੈਂ । ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਜੀਵਨ
ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ ਵਾਿਪਸ ਜਾਵ , ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੂੰ
ਮੈ ਇਸ ਘੜੀ ਿਵਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ-ਅਤੇ ਿਜਸ
ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੈ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਦੂਸਿਰ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ
ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਿਕ ਉਹ ਉਹਨ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਿਲਆ ਸਕਣ। ਪਰ੍ਭੂ,
ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਪਾਪੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਤੇਰੇ
ਵੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨ ਿਵੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹ ।
ਆਮੀਨ।

ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ।
2 [ਭਾਈ ਗਰੋਵਰ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ ਰੁਮਾਲ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ?”-ਸੰਪਾ] ਮੈ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। [ਉਹ ਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਦੇ
ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।”] ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਗਰੋਵਰ,
ਇੱਕ ਸੰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ, ਿਜਨਹ੍ ਿਕ ਮੈਂ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੋਂ
ਜਾਿਣਆ ਹੈ, ਕਲਹ੍ ਸ਼ਾਮ ਮੈ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਲ ਗੁਜਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ…ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਥੋੜੇ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਿਜਨਹ੍ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਲਣਾ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਧਾ
ਵੀ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀ ਹ । ਮੈਂ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ
ਹ ਪਰ੍ੰਤੂ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਹ । ਉਹਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ



2 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਹੀ ਕੁਝ ਰੁਮਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਿਲਫਾਿਫ ਅਤੇ-ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਕੁਝ
ਚੀਜ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ।

3 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੋਜੂਦ
ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਨਹ੍ ਇਹਨ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ…ਐਂਜਲੀਅਸ ਟੈਂਪਲ ਸਦਾ ਉਹਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ
ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਜਲੀਅਸ ਟੈਪਲ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਹਨ ਦੇ ਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਂਦਾ
ਹ ਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।

4 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ
ਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ , ਿਕਉਂ, ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ

ਬੱਸ ਮੈ ਪੋਸਟ ਆਿਫਸ ਬਾਕਸ 3-2-5, 325, ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ, ਿਜਸ
ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਿਲਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, J-e-f-f-e-r-s-o-n-v-i, double l, e.
ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ ਇੰਿਡਆਨਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ ਯਾਦ ਨਹੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ “ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ” ਿਲਖੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ
ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜੰਨਸੰਿਖਆ ਲਗਭਗ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾ ਰੁਮਾਲ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾ
ਭੇਜਣ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

5 ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾ ਮਹਾਨ ਸਫਲਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ…ਤੁਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਿਮਲੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੌ ਵਜੇ, ਅਤੇ ਬਾਰ
ਵਜੇ, ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ
ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਿਕੰਨੇ
ਵਜੇ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਗੁਣਾ ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਠੀਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨ ਵ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ

ਿਬਮਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਠੁਕਰਾ ਨਹੀ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਜਦਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ , ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਯੋਜਨਾਵ ਨਹੀ ਹਨ; ਸਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸੱਕੇ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਹ …ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹ , ਇਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹ । ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ…

ਕੋਈ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੁੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
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6 ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀ ਹੈ ਿਜਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਛਾਤਦ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸਾ ਿਲਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ
ਉਸਦੇ ਉੰਨੀ ਬਾਬ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਚੱਟੇ
ਿਰਬਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਗੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਪਿਹਲ ਪਾਪ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ (ਧੰਨਵਾਦ) ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਹਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਤੁਹਾ
ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਗੁ ਢੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਜਕ
ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਤੁਹਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ
ਕੇ ਪਿਹਲ ਉਸ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਵਾਿਪਸਆਓ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਮਾਲ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਿਪੰਨ ਨਾਲ ਲਗਾ ਿਦਓ, ਅਤੇ
ਿਫਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ‘ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਉਹਨ ਿਤੰਨ ਘੰਿਟ ਿਵੱਚ
ਰੋਜਾਨਾ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

7 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਿਵੱਚ ਹੈ; ਬਸ ਇਸ
ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ-ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਕਸੇ ਯੋਜਨਾ ਜੋ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾ ਵਾਿਪਸ ਿਚੱਠੀ ਨਹੀ ਿਲਖ ਗੇ। ਅਸੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ਿਜਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ…
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁਛਣ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ; ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਨਾਲ
ਰਿਹਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਿਜਹ —ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ
ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।

8 ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਈਏ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ
ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਾਲ ਥੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ ।

9 ਿਦਆਲੂ ਪਰ੍ਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨ ਛੋਟੇ ਪਾਰਸਲ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਂਦੇ ਹ , ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਹਨਣ ਦੇ ਲਈ
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ਛੋਟੀ ਬਣੈਨ ਹਨ, ਜ -ਜ ਕਮੀਜ ਦੇ ਹੇਠ ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਹਨ, ਜ
ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੇ ਜੁਰਾਬ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹਨ, ਜ -ਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰੁਮਾਲ ਹਨ ਜੋ ਿਕ
ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਪਰ੍ਭੂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਪੜਹ੍ਦੇ ਹ , ਿਕ
ਉਹਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਰੁਮਾਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਏ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਹੈ।
ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਲੋਕ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ
ਿਬਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾ ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨਹੀ ਹ ,
ਪਰ੍ੰਤੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਿਯਸੂ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹਨ ਲੋਕ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾਆਦਰ ਕਰੇਂਗਾ।
10 ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਹਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਇਸਰਾਏਲ, ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜਾਲ
ਿਵੱਚ ਫੱਸ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ
ਸਨ ਅਤੇ ਿਫਰਾਉਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ
ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਡਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਿਪਸ ਮੋੜ
ਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਵਾਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।”
11 ਔਹ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਿਫਰ ਹੇਠ ਵੇਖ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਸਲ ਬੀਮਾਰ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ
ਤੇਰੇ ਿਜਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਿਬਮਾਰੀ ਡਰ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ
ਵੇਖ ਜੋ ਇਸ ਕ੍ਫਾਰੇ ਲਈ ਮਿਰਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਵੇ ਿਕ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਰ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਇਹ ਵਾਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਣ ਿਕ, “ਸਭ
ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਦ ਕੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਨਰੋਗ ਰਿਹਏ।” ਿਪਤਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ
ਹ । ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵਚ ਮੰਗਦੇ ਹ । ਆਮੀਨ।

ਭਾਈ ਗਲੋਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
12 ਹੁਣ, ਜਦਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਪਰ੍ਸਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ੍ੰਤੂ
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(ਜੇ ਨਹੀਂ) ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸਭਾ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਭਾਵ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪੱਕੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰ੍ੇਮ੍ਪੁਰਣ, ਸਿਹਯੋਗੀ ਸਭਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦਆਈ ਹ ।

13 [ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਭਾਈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ
ਪਰ ਚਾਰ ਵੱਜ ਕੇ ਪੰਦਰ ਿਮੰਟ ਤੱਕ ਪਰ੍ਸਾਿਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ, ਬਾਹਰ ਦੀਪ ਿਵੱਚ, ਅੱਤੇ ਜਹਾਜ ਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ
ਤੁਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ । ਇਸ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਤੇ ਦਸ
ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਦੀ ਹੈ”-ਸੰਪਾ] ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਵਿਧਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਸਭ
ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।

14 ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਐਂਜਲੀਅਸ ਟੈਂਪਲ
ਲਈ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਘਾ
ਸਥਾਨ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਅਿਜਹਾ-ਅਿਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਿਨੱਜੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਪਰ੍ਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਲੋਕ
ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਵਧੀਆਆਤਮਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,

ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣ
ਿਗਆ ਹ , ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ
ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ…[ਸੰਗਤ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਸੰਪਾ]
ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਆਲਗੀ ਹੈ।

15 ਹੁਣ, ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰ ਨਾਲ ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ: ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ । ਇਹ-ਇਹ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਆਵ । ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲਈ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਬਸ ਉਸਦੇ ਭਾਗ ਲਵ ਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਿਜਹੀ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਗਲਤ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੋਜੂਦ
ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਠੋਕਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲਓਗੇ, ਜੋ
ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਣ।
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16 ਤਦ, ਿਫਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨ ਕਾਰਡ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਲਈ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹ , ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ , ਅਸੀਂ
“ਿਕਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ।” ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਸ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਿਦਆਲੂ ਿਰਹਾ ਹੈ।
17 ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ-ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਿਛਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਕਉਂ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਨੇ
ਮੇਰੀ ਸਭਾਵ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇ…” ਇਹ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਬਮਾਰ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਸਭਾਵ
ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਕਲੀਿਸਆਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਆਵ ਅਤੇ ਉਹਨ
ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੱਬੀ ਚੰਗਾਈ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
18 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇਜ਼ੱਤ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ “ਤੇ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ…ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਸਥਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀ ਲੈ ਸੱਕਦਾ ਹ ,
ਅਤੇ ਮੈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਿਰ ਦਾ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹ । ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਵਰਦਾਨ ਹਨ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਹੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰ੍ਗਟੀਕਰਣ ਹਨ,
ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਹੈ।
19 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀ …ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹਨ
ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਗੀਤ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ, ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਰੇਡੀਓ ਪਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਣੋ। ਇਹ…ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ;
ਇਹ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ।
20 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ
ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈ ਥੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਜ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਮਰਸੀਅਰ ਜ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਗੋਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ
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ਗਈ ਸਨ; ਓਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣਗੇ। ਬੱਸ ਅਪਿਣਆ ਸੀਟ ਤੇ
ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ
ਿਟਕੇ ਰਹੋ ਤ ਿਕ ਲੜਕੇ ਉਸ ਲਾਇਨ ਿਵਚ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਦੇਣ। ਅਿਜਹਾ ਬਾਲਕੋਨੀ
ਿਵਚ ਜ ਫ਼ਰਸ਼ ਉਪਰ, ਿਜਥੇ ਕੀਤੇ ਵੀ, ਹੇਠਲੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਉਪਰ ਜ ਿਜਥੇ ਕੀਤੇ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਉਤੇ ਰੁਕੇ ਰਹੋ ਤ ਿਕ ਲੜਕੇ ਇਹ ਜਾਣ
ਲੈਣ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ
ਅਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਗੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰ੍ਭੂ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰਾ
ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਉਪਰ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ , ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾ ਿਪਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇਂ, ਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ।
21 ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਪਿਹਰ ਮੈਂ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੇ ਲੈ ਇਸ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਬੱਸ
ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਤੇਰਹ੍ਵੇਂ ਬਾਬ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰੀਏ…
ਲੱਗਭੱਗ ਮੈਂ ਕਹ ਗਾ ਿਕ ਬਾਰਹ੍ਵੀਂ ਆਈਤ ਤੋਂ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰੀਏ।

ਇਸ ਲਈ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ।
ਸੋ ਆਓ…ਉਹਦੀ ਨਿਮੱਤ ਿਨੰਿਦਆ ਸਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਿਰਓਂ ਬਾਹਰ

ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ।
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਥੇ ਕੋਈ ਇਸਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ

ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਭਾਲਦੇ ਹ ।
22 ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਿਕਓਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ
ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਹੈ, ਜ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ
ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਮਿਹਮਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ , ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਹ੍ੀਏ ਤ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਉਸ ਵਚਨ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ।

ਿਕਓਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਥੇ ਕੋਈ ਇਸਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਭਾਲਦੇ ਹ ।

23 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਹਾ ਲਾਸ-ਐਂਜਲਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ
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ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਲਵਾਯੁ ਵਿਧਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਸਿਥਰ ਨਹੀਂ
ਰਿਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।
24 ਮੈਂ ਰੋਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਹ (ਿਜੱਥੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ) ਇਹ
ਸੋਚਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਖੰਡਰ ਲਭਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀਹ ਫੁੱਟ ਪੁੱਟਣਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
25 ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਈ ਹ ਿਜੱਥੇ ਿਫਰਾਉਨ ਰਾਿਜ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਰਾਜ ਸਥਾਿਪਤਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
ਿਕ ਿਫਰਾਉਨ ਰਾਿਜ ਨੇ ਿਕੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ
ਪੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
26 ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਸੰਦ
ਕਰਦੇ ਹ । ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਿਥਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।
27 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੈਿਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੱਕ
ਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਲਕੜੀ ਹੁੰਦੀ
ਸਨ। ਤਦ ਿਫਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਿਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਿਜਸ ਤੋਂ
ਖੰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਅਸੀਂ “ਸਖ਼ਤ ਮੈਿਪਲ” ਅਤੇ “ਨਰਮ ਮੈਿਪਲ”
ਕਿਹੰਦੇ ਹ । ਇਹ ਰੁੱਖ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚੋ ਘਾਹ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓਂਦਾ
ਸੀ, ਅਤੇ-ਅਤੇ ਮੈ ਇਸ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ-ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠ
ਕੇ ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟਿਹਣੀ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ
ਤਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਇਥੇ
ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਸ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਮ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ
ਬਹੁਤ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਵੇਿਖਆ ਸੀ,

ਓਹ ਬਸ ਇੱਕ ਮੂੱਢ ਸੀ।
28 “ਿਕਓਂਿਕ ਇਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਥਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਥਰ ਨਹੀਂ
ਰਹੇਗੀ। ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਉਸ
ਅਮਰਤਾ ਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਿਕੰਨੇ ਸੁੱਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹ , ਅਸੀਂ
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ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਿਕੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹ , ਸੱਭ ਚੀਜ਼ਾ ਨੇ ਖਤਮ
ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਿਕਓਂਿਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਥਰ ਬਣੀ
ਰਹੇਗੀ। ਬਸ ਅਣਿਡੱਗ ਵਸਤੂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਿਦਆ ਹਨ।
29 ਮੈ ਓਹ ਘਰ ਯਾਦ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ, ਓਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ
ਮੋਛੇ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਸੀ ਮੈਂ…ਿਜਹਦੀ ਦਰਾੜ ਿਵੱਚ ਿਮੱਟੀ
ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਪਰ ਓਹਦੀ ਦਰਾੜ
ਿਵੱਚ ਸਬ ਪਾਸੇ ਿਮੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਮੋਛੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਘਰ ਸੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਾਲ ਤੱਕ
ਖੜਹ੍ਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਅੱਜ ਿਜੱਥੇ ਓਹ ਘਰ ਸੀ, ਥੇ
ਇੱਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਬ
ਕੁਝ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ…
30 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਹ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਠੀਲੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਓਹਨ ਸਾਰੇ ਆਦਿਮ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਨਹ੍ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਓਹ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਸੱਬ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਿਵਅਕਤੀ ਸਨ।
ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਕੂਟਸ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਿਜਨਹ੍ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਿਛ ਦਾ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਕੂਟਸ, ਜੋ ਮੇਰੇ
ਵਧੀਆ ਿਮੱਤਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਬੈਪਿਟਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਡੀਕਨ ਸਨ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਤੁਹਾ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤਵਰ ਿਵਅਕਤੀ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹ , ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਕਰੂਟਸ।”
31 ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਚੱਲੋ ਤ
ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ।” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਜਹਦਾ
ਭਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਪੌਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੋਛਾ ਲੱਦ ਰਹੇ
ਸਨ ਿਜਹਦਾ ਭਾਰ ਨੌ ਸੌ ਪੌਂਡ ਸੀ।” ਉਹ ਬਸ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਕੰਮ
ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤਵਾਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ
ਉਹ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ‘ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ
ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮ ਉਹਨ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
32 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸੇਬ ਦਾ ਦਰੱਖਤ
ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਿਤੰਨ ਜ ਚਾਰ ਛੋਟੇ ਦਰੱਖਤ ਸਨ। ਅਤੇ
ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਠੀਕ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਿਜਹਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ
ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੁਦੇ
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ਹੋਏ ਿਕੱਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ
ਗੱਲ ਸੁਨ ਰਹੇ ਹਨ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ “ਕੋਟ ਟੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼” ਕਹੋਗੇ।
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਨ ਦੀ ਕੰਘੀ ਸੀ। ਿਕੰਨੇ ਜਿਣ ਨੇ
ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਨ…ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦੀ ਟੀਨ ਦੀ ਕੰਘੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼
ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹ ।

33 ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ
ਫੱਟਾ ਟੇ ਾ ਰੱਿਖਆ ਜ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੰਧਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੰਪ ਸੀ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਪ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਤੌਲੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਦੇ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਬਿਣਆ ਤੌਲੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਅੱਛਾ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਿਫਕਰ ਹ ਿਕ ਮੈ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਲੀਆ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ।
ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸਾ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ…ਹਰੇਕ ਵਾਰ
ਜਦ ਉਹ ਰਗੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਰਗੜ
ਕੇ ਸਾਡੀ ਖਲ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈ ਉਹ ਪੁਰਾਨੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਯਾਦ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਉਸ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਰੱਸੀ ਕੱਢ ਕੇ
ਬਾਹਰ ਲਟਕਾ ਿਦੰਦੀ ਸੀ।

34 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋ ਿਕੰਨੇ ਕਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਿਵਛੋਣੇ ਪਰ ਸੁੱਤੇ ਹਨ? ਅੱਛਾ,
ਮੈਂ-ਮੈਂ ਇਹ ਕਹ ਗਾ ਿਕੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਛਲਕੇ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ
ਿਸਰਹਾਣਾ ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਗਲੋਵਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹ ,
ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ! ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਿਬਛੋਣਾ, ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਓਹ ਸੀ …ਔਹ, ਬਹੁਤ ਵਿਧਆ ਨੀਂਦ ਸੀ, ਥੇ ਠੰਡ ਸੀ। ਤਦ ਿਫਰ
ਸਰਦੀ ਿਵੱਚ ਓਹ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਬ ਵਾਲੇ ਿਬਸਤਰੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੇ ਲੇਟ ਜ ਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਸਾਡੇ ਪਰ ਓਹ ਕੈਨਵਸ
ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਰੱਖ ਿਦੰਦੀ ਸੀ ਿਕਓਂਿਕ ਬਰਫ਼ ਬਿਹ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਦਰਾੜ
ਿਵਚੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਜੱਥੇ ਓਹ ਪੁਰਾਣੇ ਛੱਤ
ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫਟੇ ਉਤਾਹ ਉਠ ਜ ਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਰਫ਼



ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ 11

ਉਸਦੇ ਿਵਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਔਹ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ
ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।

35 ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾੜਹ੍ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ। ਮੈਂ…ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੋਂਕ ਜਾਓਗੇ। ਓਹ ਮੱਕੀ ਦੇ ਿਛਲਿਕ
ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਿਛਲਿਕ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਦਾੜਹ੍ੀ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼। ਓਹ ਮੰਮੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਲੈਂਦੇ
ਸਨ ਜੋ ਕੀ ਉਹਨਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਮੱਕੀ ਦੇ ਿਛਲਿਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦਾੜਹ੍ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਸਧੇ ਬਲੇਡਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਦਾੜਹ੍ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਓਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕਿੜ
ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਓਹ ਸੈਲੂਲਾਇਡ ਦੇ ਬਣੇ

ਹੋਏ ਕਾਲਰ ਪਿਹਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤ ਿਕ ਝੱਗ ਕਾਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਕਦੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿਖਆ ਹੈ? ਿਕਉਂ, ਔਹ ਮੇਰੇ, ਔਹ ਮੇਰੇ!

36 ਮੈ ਓਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਝਰਨਾ ਜੋ ਿਕ ਥੇ ਹੇਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਯਾਦ
ਹੈ, ਿਜੱਥੋਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸ , ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਦੂ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਨਾਲ
ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ । ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਿਕੰਿਨ ਨੇ ਕੱਦੂ ਦੇ ਕਟੋਰੇ
ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਜਸ ਡੁਬੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ
ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਕੈਂਨਟਕੀ ਤੋਂ ਹਨ? ਹ , ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੈਂਨਟਕੀ ਵਾਸੀ
ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਔਹ, ਮੈਂ ਹ - ਮੈਂ ਠੀਕ…ਤੇ ਹ । ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਇੱਥੇ

ਔਕਲਾਹਾਮ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਰਕਾਨਸਾਸ ਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੈਂਨਟਕੀ ਅੰਦਰ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲ
ਉਹਨ ਨੇ ਕੈਨਟਕੀ ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਲਿਭਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

37 ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਿਪਤਾ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ
ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਹ ਪਰ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ
ਦੇ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਧੋਣ ਲਈ ਪਰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ
ਸਨ, ਉਹ ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀ ਉਹਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਲਗਦੀ
ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੌ
ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣਗੇ।” ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਤ ਸਨ! ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਹਨ
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ਦੀ ਮੌਤ ਬਵੰਜਾ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝੇ? “ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਥਰ
ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀ ਹੈ” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਥਰ ਨਹੀ ਰਿਹ
ਸੱਕਦੇ ਹ ।
38 ਹੁਣ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ
ਯਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਿਧਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਬੱਸ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੱਬ ਕੁਝ
ਪਲ ਲਈ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੀਏ, ਵਾਿਪਸ ਉਸ ਤਰ ਦੇ ਤਜਰਿਬ ਲਈ ਜੋ ਕੀ
ਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ ।
39 ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ
ਹੀ ਬੋਲ ਗਾ, ਿਕਓਂਿਕ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋ ਬਹੁਿਤ
ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ।
40 ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪਹਾੜੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ, ਥੇ ਪਰ ਕੈਂਨਟਕੀ
ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ
ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕੀ
ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਫਰਸ਼
ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਸੀ, ਮੁੱਢ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਿਹੱਸਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਪਾਵੇ
ਸਨ, ਉਸ ਵੱਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਜ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ
ਬਰਾਨਹਾਮ ਉਸ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟਦੇ ਸ , ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਥੇ ਹੀ ਲੇਟਦੇ ਸ ਿਜੱਥੇ ਅਪੋਜ਼ਮ ਦਾ ਝੁੰਡ
ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਲੇਟਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨੋਂ ਜਣੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੰਿਡ ਦੇ ਝੁੰਡ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਔਖਾ ਸਮ
ਬੀਤਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇਂ ਸ । ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਿਪਸ ਦੌੜਾ ਿਦੰਦੇ ਸ , ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੱਕਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ…ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ…
41 ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਿਪਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ
ਰੁੱਖ ਦੇ ਿਛਲਕੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਨ। ਬਸ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਛੋਟੇ
ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਅਖਰੋਟ
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ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਿਛਲਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨਹ੍ ਿਦੱਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਅਖਰੋਟ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਦੇ ਿਛਲਕੇ ਦੀ ਬਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਹ ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮ ਸੁਣ
ਸਕਦਾ ਹ । ਔਹ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆਏ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨ
ਕੋਲ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਫਰਸ਼ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਉਹਨ ਦੀ
ਗੋਦ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨ ਝੂਟੇ ਿਦੰਦੀ
ਸੀ, ਬਸ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਛੋਿਟ ਬੱਿਚ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ
ਜਦਿਕ ਉਹ ਕਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਰਵਾਜੇ ਿਵਚ ਟੇਢਾ ਲਗਾ ਿਦੰਦੀ ਸੀ ਤ ਿਕ ਛੋਟੇ
ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਜਦ ਉਹ ਝਰਨੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਹੀ
ਕੰਮ ਲਈ ਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
42 ਅਤੇ ਜਦ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤ ਮ ਪੰਧਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਾਪਾ
ਅਠਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਨੌ ਬੱਿਚ ਿਵਚ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨ
ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਸ ਸਵੇਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ…
43 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਬਸ ਗਰੀਬ ਿਵਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸੀ।
ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਿਖੜਕੀ ਵੀ
ਨਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਿਵਚ ਇੱਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਦਰਵਾਜਾ
ਸੀ ਿਜਸ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੋਈ
ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਲਕੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਜੋ ਿਖੜਕੀ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੁਲਹ੍ਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਖੋਲ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਾਤ
ਸਮੇਂ ਉਸ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਿਬਜਲੀ ਦੀ
ਲਾਈਟ ਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਜਲਾ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ “ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਿਦਵਾ” ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ…
ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਿਦਆ ਹੈ…ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਚੀੜਹ੍ ਦੀ ਗਠ ਜਲਾਇਆ
ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਚੀੜਹ੍ ਦੀ ਗਠ ਲਓਅਤੇ ਉਸ ਜਲਾਓ ਅਤੇ ਉਸ
ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਪਰ ਰੱਖ ਿਦਓ, ਉਹ ਜਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ…ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ ਧੂੰਆ ਠਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ, ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ
ਮੇਜ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਪਰ ਧੂੰਆ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਬਸ…ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਧੂੰਆ ਭਰ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਿਖਚ
ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਲੈ ਛੱਤ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ
ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ…
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44 ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ 6 ਅਪਰ੍ੈਲ 1909 ਹੋਇਆਸੀ। ਿਬਨਾ ਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹ । ਅਤੇ ਿਜਸ
ਸਵੇਰ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਿਖੜਕੀ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲਕੋਈਡਾਕਟਰਨਹੀਸਨ,ਇੱਕਦਾਈਸੀ।ਅਤੇ ਿਸਰਫ…ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾਈ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ
ਵਾਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ-ਅਤੇ ਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਅਤੇ-ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨ
ਨੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਿਖੜਕੀ ਤੜਕੇ ਹੀ, ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜ ਵਜੇ ਖੋਿਲਆ।ਅਤੇ…ਇੱਕ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਰੋਿਬਨ ਿਚੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ-ਿਵਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਰੋਿਬਨ ਿਚੜੀ ਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ
ਿਵਚ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ।

45 ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰੋਿਬਨ ਿਚੜੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਿਡਓ
ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਿਚੜੀ ਨਾ ਮਾਿਰਓ। ਤੁਸੀਂ
ਸਮਝੇ, ਉਹ ਹਨ- ਉਹ ਹਨ- ਉਹ ਹਨ…ਉਹ ਮੇਰੀ ਿਚੜੀ ਹਨ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਰੋਿਬਨ ਿਚੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਲਾਲ ਹੋ
ਗਈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਾ। ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਲਾਲ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਗਈ…
ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਿਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਝਲ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਭੂਰੀ
ਿਚੜੀ ਉਸ ਸਲੀਬ ਉਪਰੋਂ ਉਹਨ ਿਕੱਲ ਕਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ
ਸਲੀਬ ਵੱਲ ਉਡਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨ ਿਕੱਲ ਿਹਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨ
ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀਨਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ
ਲਾਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸੀਨਾ ਲਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਿਡਓ
ਉਸ ਨਾ ਮਾਿਰਓ। ਉਸ ਇਕੱਲੀ ਛੱਡ ਿਦਓ।

46 ਉਹ ਿਖੜਕੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ-ਿਕ ਰੋਿਬਨ ਿਚੜੀ ਗਾਉਂਦੀ
ਹੈ। ਉਹ ਚੀ ਚੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ-ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਿਖੜਕੀ ਿਪਛ ਹ
ਧਿਕਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨ ਨੇ ਿਖੜਕੀ ਿਪਛ ਹਾ ਧੱਿਕਆ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਿਜਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਿਵੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਿਖੜਕੀ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਮ ਅਿਜਹਾ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲੰਘ ਪਰ ਰੁਕ
ਗਈ। ਨਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ।

47 ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਹ …ਸਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਧਾਰਿਮਕ ਪਿਰਵਾਰ ਨਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ
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ਲੋਕ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹਨ। ਮੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਿਸ ਤੋਂ ਆਇਰਲੈੰਡ ਵਾਸੀ ਹ । ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਜੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਰਲੈੰਡ ਵਾਸੀ ਬਰ੍ਾਨਹਾਮ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮ ਹਾਰਵੀ ਵਾਸੀ
ਹੈ; ਿਸਰਫ ਉਹਨ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਲਈਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚਆਇਰਲੈੰਡ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੀ ਪੀੜੀ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਿਗਰਜੇ ਨਹੀਂ ਜ ਦੇ
ਸਨ, ਉਹਨ ਦਾ ਿਵਆਹ ਿਗਰਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ
ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੇ ਿਪਛੇ ਪਹਾੜੀ ਿਵਚ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ
ਤੱਕਨਹੀ ਸੀ।ਇਸਲਈਪਿਹਲ ਵਾਲੇਆਿਦਵਾਸੀ ਿਵਚ ਿਗਣੇ ਜ ਦੇ ਹਨ,
ਦੋ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਲੋਕ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਤੋਂ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਪੈਦਾ ਹੋਈ ;ਇਹਬਰ੍ਾਨਹਾਮਪਿਰਵਾਰਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਹਨ।

48 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੇ ਖੋਿਲਹ੍ਆ…ਜਦ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ ਿਖੜਕੀ ਖੋਿਲਹ੍ਆ
ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਥੇ ਅੰਦਰ ਖੜਹ੍ੀ ਸੀ, ਉਹਨ ਪਤਾ ਨਹੀ ਸੀ ਿਕ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਕਪੜੇ ਖਰੀਦੇ ਸਨ (ਮ ਨੇ
ਦੱਿਸਆ ਸੀ) । ਉਹ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ…ਪੁਰਾਣੇ ਕਪਿੜ ਦੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਹੱਥ ਪਾਏ
ਹੋਏ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਜੰਗਲ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੋਛੇ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ
ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਨ ਡਰਾ ਿਦੱਤਾ।

49 ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਦੱਸ ਿਦਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ ਕੁਝ ਇੰਨ ਹੀ ਹੋ ਜ
ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੈਪਿਟਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਲੈ ਗਏ ਿਜਸ
“ਅਪੋਜ਼ਮ ਿਕੰਗਡਮ” ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਪੋਜ਼ਮ ਿਕੰਗਡਮ ਬੈਪਿਟਸਟ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੀ। ਿਕੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸੀ ਜੋ
ਿਕ ਜਗਹ੍ਾ-ਜਗਹ੍ਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੋ ਮਹੀਿਨ ਿਵਚ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੈਪਿਟਸਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ…ਲੋਕ
ਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੀਤ

ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਹ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਥੇ ਅਕਸਰ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਉਸ ਹਰ ਸਾਲ ਕੱਦੂ ਦਾ ਬੋਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਣ ਲਈ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਗਰਜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ।

50 ਲੱਗਭੱਗ ਉਮਰ ਿਵਚ…ਅਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੋ ਸਾਲ
ਦਾ ਸੀ, ਮੈ ਪਿਹਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ।
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51 ਅੱਛਾ, ਉਹਨ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਿਵਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਿਕ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਿਪਸ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ੍ੰਤੂ ਘਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਿਨਕਿਲਆ
ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲ ਦਾ ਸਮ ਸੀ, ਪੰਜ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਿਫਰ,
ਉਹ, ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਲੱਗਭੱਗ…ਮੰਨ
ਲੈਂਦੇ ਹ ਿਕ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ…

52 ਹੁਣ, ਮੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਹਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਮੈਂ
ਕਿਹਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਸ ਛੱਡ ਿਦ
ਅਤੇ ਮੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਹਣੀ ਪਵੇ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਿਫਰ ਵੀ, ਸਚ ਦੱਸਣ ਲਈ,
ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾ ਸਚ ਬੋਲਣਾ
ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ।

53 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਸਨ। ਉਹ ਅਸਲ
ਿਵਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਲੜਕੇ ਸਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ।
ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਵਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੋ
ਜ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਲੱਗਭੱਗ ਮਰ ਹੀ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਪਹਾੜ ਿਵਚ
ਉਪਰ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਿਵਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉਪਰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਇਸ
ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਉਸ ਗੁੱਟ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ
ਨੰ ਸੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਸੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਸੀ।
ਅਤੇ…ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਚਾਕੂ ਕੱਢ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਪਾਪਾ
ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਫਰਸ਼ ਪਰ ਵੱਢਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸਦਾ
ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਭਅੰਕਰ ਲੜਾਈ ਰਹੀ
ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ, ਉਹਨ ਨੇ, ਬਰੁਕਸਿਵਲੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਮੀਲ ਦੂਰ ਪਾਪਾ ਦੇ
ਿਪਛੇ ਇੱਕ ਪੁਿਲਸ ਵਾਲੇ ਭੇਿਜਆ ਸੀ।

54 ਹੁਣ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਸੀ ਿਵਲ ਯਾਰਬਰੋ। ਉਹਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ…ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਚ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ,
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ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ
ਜੰਗਲੇ ਦੀ ਰੇਿਲੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ-ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਲਗਭਗ ਮਾਰ ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨ ਦੌੜਨਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਕੈਨਟਕੀ
ਛੱਡਣਾ ਿਪਆਅਤੇ ਇੰਿਡਆਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਿਪਆ।

55 ਅਤੇ ਉਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੂਈਸਿਵਲੇ ਕੈਨਟਕੀ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੁੱਡ ਮੋਸਾਯਕ ਆਰਾ ਿਮੱਲ ਜੋ ਿਕ ਲੂਈਸਿਵਲੇ
ਕੈਨਟਕੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਿਨਰੀਿਖਅਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਪਾ
ਆਪਣੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗਏ। ਪਾਪਾ ਲੜਿਕ ,
ਸਤਾਰ ਬੱਿਚ ਿਵਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਲਭਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਦਿਕ ਉਹ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ
ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਕਾ ਨ ਉਹਨ
ਲਭ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ

ਸੁਿਣਆ, ਿਜਸਦੇ ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨ ਨੇ
ਮ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਸਕੇਗੀ।

56 ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮੇਂ ਪਰ ਜੋ ਿਕ ਇਸ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਿਪਛੇ ਸੀ। ਅਤੇ-ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ…ਨੌ…ਮੇਰੇ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਭਰਾ ਿਵਚ ਿਗਆਰ ਮਹੀਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਅਜੇ ਵੀ ਿਰੜਹ੍ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਸ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ
ਿਕੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਸੱਕਦਾ ਹ , ਿਜੱਥੇ ਚਸ਼ਮਾ ਜਮੀਨ ਿਵਚੋਂ
ਿਨਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਚੱਕੜ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਪਰ
ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪਰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਜਦ ਿਡਆ, ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ।

57 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਸੋਚ
ਅਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹ । ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਿਕ ਧਰਤੀ ਅਤੇ
ਸਵਰਗ ਦਾ ਿਨ ਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਨ ਈ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇੱਥੇ
ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਸਚ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ ।
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58 ਜਦ ਉਹ ਪੰਛੀ ਡ ਿਗਆ, ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਥੋਂ ਆਈ ਿਜੱਥੇ ਪੰਛੀ ਰੁੱਖ
ਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੋਈ ਹਨਹ੍ੇਰੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਫਸ ਗਈ

ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਰਹੇਂਗਾ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਿਨਊ
ਅਲਬੈਨੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਤਦ ਮੈਂ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਿਨਊ
ਅਲਬੈਨੀ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮੀਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਿਰਹਾ ਹ ।
59 ਮੈਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਅਛਾ, ਉਹਨ
ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸੁਫਨਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ ਜ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
60 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਿਡਆਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਇੱਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਵਾਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਧਨੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੜਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਿਲਕ
ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ; ਉਹ
ਲੁਇਸਿਵਲੇ ਦੇ ਕਰਨਲ ਿਵਚੋਂ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਿਲ ਿਵੱਚ ਅਰਬਪਤੀ
ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸ । ਅਤੇ
ਪਾਪਾ ਗਰੀਬ ਿਵਅਕਤੀ ਸਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਿਬਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹ
ਸੱਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਚਲੇ ਗਏ।
61 ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਵਚ ਪੈ ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਸਭ ਬੱਿਚ ਿਵਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਮੈ ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਿਵਚ
ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋ ਕੇ ਿਲਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤ ਿਕ ਜਦ ਉਹ
ਿਵਸਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤ ਕੁੰਡਲ ਠੰਡਾ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਦ ਿਫਰ
ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਕੋਲ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ
ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ, ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਪਰ ਇਹ ਸਚ ਹੈ।
62 ਅਤੇ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈਂ ਖੇਤ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ
ਆਇਆ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਿਪਛੇ ਇੱਕ ਤਲਬ ਸੀ, ਉਹ…ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਬਰਫ਼ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਬੂਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਵਾਦਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਬਰਫ਼ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਾਪ ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਰ
ਚਾਲਕ ਸਨ, ਉਹਨ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦ…ਇਹ ਤਲਾਬ
ਮਛੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਕੱਟਣ ਜ ਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਬੂਰੇ ਿਵਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ
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ਜਦ ਗਰਮੀ ਿਵਚ ਬਰਫ਼ ਿਪਘਲ ਜ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਹੇਠ ਵੱਲ
ਜ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਉਹ
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਝੀਲ ਵ ਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਣ ਦੇ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਰੱਖਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
63 ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈਂ ਥੇ ਿਪਛੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ
ਸੀ, ਪਾਣੀ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ ਿਜਨਹ੍ ਇਹ ਨਹੀ ਕਰਨਾ
ਪੈ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਿਪਸ ਆਇਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਥੇ ਬਾਹਰ ਤਲਾਬ ਿਵੱਚ ਮਛੀ ਫੜਹ੍ਨ ਗਏ ਸਨ।
ਮੈ ਮਛੀ ਫੜਹ੍ਨਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਮਛੀ ਫੜਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈ ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਲਈ
ਪਾਣੀ ਿਲਆਉਣਾ ਸੀ। ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ, ਔਹ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮ ਸੀ,
ਇਹ ਮਨਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ…ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਕਠੋਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਤੇ
ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਥੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਧੂੜ ਿਮੱਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਦੇ
ਹੇਠ ਮੱਕੀ ਦੇ ਤੁੱਕੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਸੀ
ਲਪੇਟ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਭਗ ਕਛੂਕੁੰਮੇ ਦੇ ਿਸਰ

ਵ ਗ ਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ; ਿਜੱਥੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰਖ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਬੂਟ ਨਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੂਟ
ਨਹੀ ਪਿਹਿਨਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਅੱਧੀ ਸਰਦੀ ਲੰਘ

ਜ ਦੀ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਿਹਿਨਆ ਕਰਦੇ ਸ , ਅਸੀਂ…ਅਿਜਹਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾ ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਦੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਸਾ ਦੇ ਿਦੰਦੇ
ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
64 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠ ਰੁੱਕ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਬੈਠਾ
ਹੋਇਆ ਿਖਝ ਿਰਹਾ ਸੀ, (ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ), ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਮਛੀ
ਫੜਹ੍ਨ ਜਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਬਾਲਟੀ ਿਲਆਉਣੀ
ਪੈਂਦੀ ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਸ਼ੀਰੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਿਲਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਨ, ਬਸ
ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਉਚੀ , ਅੱਧਾ ਗੈਲਨ, ਮੈਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ
ਿਜਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੱਬ ਿਵੱਚ ਉਲੱਦ ਿਦੰਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਬਾਲਟੀ ਹੋਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
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ਵਾਿਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨ ਪੰਪ ਤੋਂ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ
ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਰਾਤ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
65 ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਵ ਵਰੋਲੇ ਦੀ
ਵ ਗੂ ਅਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹ੍ (ਹੁਣ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ) ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ,
“ਵਊਊਊਊਊਊਸ਼, ਵਊਊਊਊਊਊਸ਼,” ਬੱਸ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਅਵਾਜ਼। ਅੱਛਾ,
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ ਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਵ ਵਰੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵ ਵਰੋਲਾ ਹੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਉਹ ਮੱਕੀ
ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨ ਪੱਿਤ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਚੀਜ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਦੀ ਿਵੱਚ ਪੱਤੇ ਬਸ
ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਿਪੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ
ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਖੇਤ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੌਲੇ ਸੁਿਣਆ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਿਖਆ, ਬਸ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਹੀ ਸ਼ ਤੀ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਸ
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਾ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਹਲ ਨਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਿਕਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?” ਅੱਛਾ,
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਜਰੂਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
66 ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬਾਲਿਟ ਿਖਝ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪਰ
ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਿਪਆ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਉਸਦੇ, ਮਤਲਬ ਿਕ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਿਹਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ
ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ, ਔਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵ ਵਰੋਲੇ ਵਰਗੀ ਅਵਾਜ਼
ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੁਿੜਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਪਰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ
ਚਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵ ਵਰੋਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਿਵਚ ਸੀ ਬੱਸ ਉਸਦੇ

ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹਨ ਪੱਿਤ ਿਵਚ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀ
ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ
ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਵ ਵਰੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ…ਅਸੀਂ ਉਹਨ
ਵ ਵਰੋਲੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਉਹ- ਅਤੇ ਉਹ ਧੂੜ ਪਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਿਵਚ ਉਹਨ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਪਰ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਕਸਰ ਅਿਜਹਾ
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ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਉਹ ਹਲੂਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜ ਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਥੇ ਦੋ ਿਮੰਟ ਜ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਿਜਆਦਾ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀ।
67 ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਿਪੱਛੇ ਮੁਿੜਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਕੀਤਾ,
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਕਹਾ,
“ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੀਂ, ਨਾ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਵੀਂ, ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍
ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੀਂ। ਜਦ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇਰੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਿਕਉਂ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਬੱਚੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ
ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਬਾਲਟੀ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ
ਤੇਜ਼ ਹੋਸੱਕਦਾ ਸੀ, ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਕਦਾ ਹੋਇਆਘਰ ਿਗਆ।
68 ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਕਾਪਰਹੈਂਡ ਨਾਮ ਦਾ ਸੱਪ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਗ ਦੇ
ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਹੋਵ ਗਾ ਤ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਇਸ ਕਾਪਰਹੈਂਡ ਸੱਪ ਪਰ
ਰੱਖ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈ ਿਮਲਣ ਲਈ ਦੌੜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੀਕਦਾ ਹੋਇਆ
ਉਸਦੀ ਗੋਦ ਿਵਚ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਚੰਬੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਚੁੰਮਣ ਅਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਗੱਲ
ਹੈ, ਕੀ ਤੈ ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਿਟਆ ਹੈ?” ਉਸਨੇ ਮੈ ਸਭ ਪਾਿਸਓਂ ਦੇਿਖਆ।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਮ ! ਉਸ ਦਰਖੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ।”
69 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਿਬਲੀ, ਿਬਲੀ! ਹੋਸ਼ ਿਵਚਆ?” ਅਤੇ ਉਹਨ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਰੁੱਕ ਿਗਆ ਸੀ ਜ ਸੌਂ ਿਗਆ ਸੀ?”
70 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ! ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਮੈ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੀਂ ਅਤੇ ਿਸਗਰੇਟ ਨਾ ਪੀਵੀਂ?”
71 “ਿਵਸਕੀ ਨਾ ਪੀਵੀਂ ਅਤੇ-ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ।” ਅਤੇ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ
ਮੂਨਸ਼ਾਇਨ ਨਾਮਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਲਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਤਰਹ੍ ਦੂਿਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੀਂ।” ਇਹ ਅਨੈਿਤਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ…ਜਵਾਨ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਿਜਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨ ਗੱਲ
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓਗੇ। ਤਦ
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ਿਫਰ, “ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਜ ਿਸਗਰੇਟ ਨਾ ਪੀਵੀਂ, ਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਤਰਹ੍ ਦੂਿਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।”

72 ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮ ਦੱਸੀ, ਅਤੇ-ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੱਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਕ ਨਹੀ ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ
ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਸ ਿਵਆਕੁਲ ਹੈ, ਇਹ
ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਮੈ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਸੁਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ
ਵੀ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀ ਲੰਿਘਆ।
ਮੈਂ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਗ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਿਸਓਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰ ਉਸ ਦਰਖੱਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗਿਹਰੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।

73 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵ
ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਅਗਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਬੰਟੇ ਖੇਡ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ
ਅਿਹਸਾਸ ਮੇਰੇ ਪਰ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੁੱਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ
ਕੋਲ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਓਿਹਓ ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਪਰ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਰ ਜ ਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੀ
ਚੋੜਾਈ ਦੇ ਪਾਰ ਜ ਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਸੋਲ ਿਵਅਕਤੀ ਵੇਿਖਆ (ਮੈਂ
ਉਹਨ ਿਗਿਣਆ) ਜੋ ਕੀ ਥੋਂ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਲ ਪਰ ਉਹਨ
ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮ
ਦੱਿਸਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਸੋਂ ਿਗਆ ਹੋਵ ਗਾ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਸਨੇ

ਉਸ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਈ ਸਾਲ
ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਦਾ ਪੁਲ (ਿਜਸ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਉਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰ
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰ ਉਸ ਪੁਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਸੋਲ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਿਪਆ।

74 ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਸਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਹ੍
ਿਰਹਾ ਹੈ।
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75 ਹੁਣ, ਉਹਨ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਿਵਆਕੁਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹ । ਜੋ ਿਕ ਸੱਚੀ
ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਵਆਕੁਲ ਿਵਅਕਤੀ ਹ । ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ
ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਿਜਹਨ ਲੋਕ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਅਤਿਮਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਲੋਕ ਿਵਆਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
76 ਕਵੀ ਅਤੇ ਨਬੀ ਵੇਖੋ। ਅਤੇ ਿਵਲੀਅਮ ਕਾਊਪਰ ਦੇਖੋ ਿਜਸਨੇ
ਉਹ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਗੀਤ, “ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ
ਇਮਾਨੁਏਲ ਦੀ ਨਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ,” ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ…ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੀਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਮ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੂਲੀਅਸ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ . ਨਹੀ…ਹ , ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਉਸ ਕਬਰ ਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ-ਅਤੇ ਥੇ, ਉਸ ਗੀਤ ਿਲਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ,
ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਉਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਕਰਨ; ਲਈ
ਇੱਕ ਨਦੀ ਲਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਸਮਝੇ, ਆਤਮਾ ਉਸ ਛੱਡ ਕੇ
ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ…ਜ ਨਹੀ…ਮੇਰਾ
ਮਤਲਬ ਨਬੀ ਤੋਂ ਹੈ।
77 ਏਿਲਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਪਹਾੜ ਪਰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ
ਤੋਂ ਅੱਗ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਿਫਰ
ਜਦ ਆਤਮਾ ਉਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਿਮਲਣ ਤੇ ਦੌੜ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ
ਗੁਫਾ ਿਵੱਚ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ।
78 ਯੁਨਾਹ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਨਾਲ ਨੀਨਵਾਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ-ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਸੈਂਟ ਲੂਈ
ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੇ ਤੱਪਦ ਪਿਹਨ ਕੇ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦ
ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਦ ਆਤਮਾ ਨੇ
ਉਸ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਰ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ
ਜੀਵਨ ਲੈ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹ । ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਇਹ
ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਉਹਨ ਨਾਲ-ਉਹਨ
ਨਾਲ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ।
79 ਿਫਰ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਥੇ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ
ਿਗਆ ਸੀ। (ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਣ ਿਵਚ ਜਲਦੀ ਕਰ ਗਾ)
ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣ ਿਗਆ ਤਦ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਜਵਾਨ
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ਿਵਅਕਤੀ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਮੈਂ…ਸਕੂਲ ਜ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਝਜਕਣ
ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈ -ਮੈ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਦੋਸਤ ਿਮਲ ਗਈ।ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਲੱਗਭੱਗ
ਪੰਦਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਤੇ-ਅਤੇ ਹੁਣ ਔਹ, ਉਹ
ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਔਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਘੁੱਗੀ ਵਰਗੀ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੰਦ ਮੋਤੀ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਸਾਰਸ ਵਰਗੀ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ-ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ।

80 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ…ਅਸੀਂ ਿਮੱਤਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਟੀ ਫੋਰਡ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਿਮੱਤਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਿਮੱਥੀ। ਅਤੇ
ਉਹਨ ਗੱਡੀ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗੈਲਨ ਪੈਟਰ੍ੋਲ
ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਸਾ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਟਾਇਰ ਜੈਕ ਲਗਾ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈ ਇਹ ਨਹੀ ਪਤਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀ, ਿਕ ਉਸ ਿਕਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੀ-ਸਾਡੀ ਦੋਹ ਦੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵਧੀਆ ਬਣ
ਰਹੀ ਸੀ।

81 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਪੰਜ ਸੈਂਟ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਿਲਆ…ਤੁਹਾ ਹੈਮ ਬਰਗਰ ਪੰਜ ਸੈਂਟ ਿਵੱਚ
ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਔਹ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਚਾਰ ਲੈ ਸੱਕਦਾ ਸੀ! ਸਮਝੇ? ਸੈਂਡਿਵਚ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ
ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਬੋਤਲ ਵਾਿਪਸ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ
ਵਾਿਪਸ ਆਇਆ ਤ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਗਆ। (ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਨੇ
ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਪਨ ਤੋਂ ਿਗਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ) ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਘੁੱਗੀ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ।

82 ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਿਸਗਰੇਟ ਿਪੰਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀ
ਬਦਿਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਟਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਉਹ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, ਮੈਂ…ਹੁਣ, ਿਸਗਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਗੱਲ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਿਪਛੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਿਤਆਰਾ ਅਤੇ ਿਵਨਾਸ਼ਹੈ ਜੋ
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ਿਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਣ ਦੇ ਬਜਾਏ
ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਚਾਹ ਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਫਰਸ਼ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਿਕ ਉਹ

ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਵੇ। ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੀ…

83 ਹੁਣ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੀ
ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ (ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ), ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਿਕ
ਿਸਗਰੇਟ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤ ਤੁਹਾਡੇਲੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ…ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮੰਚ ਪਰ
ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ
ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਔਰਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ
ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜ ਦੀ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੱਟ ਜਾਓ! ਇਹ ਤੁਹਾ ਤੋੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਤੁਹਾ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ…ਇਹ ਹੈ- ਇਹ ਕੈੰਸਰ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ
ਕਾਰ ਹੈ।

84 ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਤੁਹਾ ਇਹ
ਚੀਜ਼ ਿਕਵੇਂ ਵੇਚ ਸੱਕਦੇ ਹਨ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ…ਮੈਂ ਪੰਜ ਸੈਂਟ ਦਾ ਕੈੰਸਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ।” ਿਕਉਂ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ
ਪੰਜਾਹ ਸੈਂਟ ਦੀ ਿਸਗਰੇਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ
ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਅਿਜਹਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਔਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਿਪਛੇ ਪਾਗਲ
ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਿਤਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਹੋ
ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

85 ਅੱਛਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਿਜਹੀ ਕੁੜੀ ਹੱਥ ਿਵਚ ਿਸਗਰੇਟ ਫੜਹ੍ੇ
ਹੋਏ ਚਲਾਕ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ
ਮੈ ਮਾਰ ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਅੱਛਾ…”

86 ਹੁਣ, ਮੈ “ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਿਵਰੋਧ
ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹ , ਪਰ੍ੰਤੂ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਹ । ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਉਸ
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਹ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਆਧੁਿਨਕ ਔਰਤ ਿਵਵਹਾਰ
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ਕਰਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਔਰਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ
ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ।
87 ਪਰ੍ੰਤੂ ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹ ਿਕ ਜਦ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ
ਕਾਰਖਾਨਾ ਥੇ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈ ਥੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨ
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਜੋ ਿਕ ਸਤਾਰ , ਅਠਾਰ ਸਾਲ
ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਨ, ਉਹ ਥੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਿਦ
ਨਾਲ ਸਨ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨ ਸ਼ ਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਾਲੀ ਕਾਫੀ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਤ ਿਕ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ
ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਸੱਕਣ। ਔਹ, ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ…”
ਤਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਿਟੱਪਣੀ ਸੀ, “ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਿਜਹੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ
ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਤੱਕ ਨਹੀ ਹਨ, ਿਕ ਉਹਨ ਮਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ
ਪੈਣਾ ਸੀ, ਤ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਿਫਰ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕ ।
88 ਹੁਣ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਪ੍ਤ੍ਵ੍ਨਤੀ ਤੀਂਵੀਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ
ਮੁਕਤ ਿਵੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਮੋਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਿਹਦਾ
ਹੈ। ਉਹ…ਮੇਰੀ ਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ
ਹਨ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰ ਮਸੀਹੀ ਔਰਤ ਹਨ ਿਜਹਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਪਰ੍ੰਤੂ ਜੇਕਰ-ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ
ਸਕਣ ਿਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮ ਵਾਲੇ
ਗੁਣ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਰਾਣੀ ਬਣੀ ਰਿਹਣ, ਇਹ
ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਸਤੂ ਿਵਚੋਂ ਜੋ ਿਕ ਖੁਦਾ ਿਕਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀ ਹੈ,
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਪਤਵੰਤੀ ਤੀਂਵੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਮੁਕਟ
ਿਵੱਚਕ ਜੜੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਝਗੜਾਲੂ ਤੀਂਵੀਂ ਜ ਜੋ ਕੋਈ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ
ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਵਾਪਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ
ਭਲੀ ਔਰਤ…ਭਾਈ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਲੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾ
ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਸਲੀ ਔਰਤ! ਅਤੇ, ਬੱਿਚਓ,
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਘਰ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਿੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾ
ਪੂਰੇ ਿਹਰਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਿਪਆਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
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ਹੈ। ਤੁਹਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮ ਹੈ।
89 ਉਹ ਕੰਨਟਕੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਅਨਪੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਗੱਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਡੋਗਪੈਚ ਨਾਮਕ ਅਖਬਾਰ ਿਵਚ
ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨ ਬੁੱਢੀ ਮ ਵ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਹਨ,
ਉਹ ਹਾਲੀਵੁਡ ਆ ਸਕਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਆਧੁਿਨਕ ਮ ਵ ਦੱਸ
ਸਕਦੀ ਸਨ ਿਕ ਬੱਿਚ ਿਕਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਇੱਕ
ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਿਵਗਾੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਬੁੱਲ …(ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼
ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ?) ਉਹ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਹਰੇ
ਪਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਪਿੜ ਇੱਕ ਪਾਿਸਓਂ ਿਵਗਾੜ

ਕੇ ਆਉਣ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਿਹਕਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਟਟਿਹਣੀ ਤੋੜਦੀ
ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਿਫਰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ,
ਉਹ…ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਚ
ਹੈ। “ਬੱਸ ਆਧੁਿਨਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ” ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ
ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ।
90 ਹੁਣ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ
ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਿਵਚਾਰੀ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ।”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਿਬਲੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਿਸਗਰੇਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀ ਮੈਡਮ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਸਗਰੇਟ ਨਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹ ।”

91 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਤੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਨੱਚਦਾ ਨਹੀ ਹੈਂ।” ਉਹ ਨੱਚਣ
ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ
ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਥੇ ਇੱਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਿਜਸ ਸਥਾਨ ਉਹ ਗੂਲਰ ਦਾ
ਬਗੀਚਾ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀ, ਮੈਂ ਨੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹ ।”
92 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਤੂੰ ਨੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਿਸਗਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ
ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈਂ। ਤ ਤੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?”
93 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਮੈ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ ਕੋਈ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾਈ।



28 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਸਗਰੇਟ ਲੈ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਿਸਗਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹ ।”

94 ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਕਰ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਢੱਕਣ ਪਰ ਜਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਤੁਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਰਡ ਕਾਰ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇੰਜਣ ਦੇ ਛੱਜੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਪਛਲੀ ਸੀਟ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਿਸਗਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪੀਵੇਂਗਾ?” ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਕੋਲ
ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਹੰਮਤ ਹੈ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”

95 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈਂ!” ਔਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ! ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਿਬਲੀ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ, ਮੈਂ-ਮੈਂ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈ ਮੂਰਖ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝੇ,
ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਕਹਾ…“ਮੂਰਖ! ਮੂਰਖ!”

96 ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਮੈ ਫੜਾ!” ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈ ਇਹ
ਦੱਸ ਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹ ਜ ਨਹੀ।” ਉਸ ਿਸਗਰੇਟ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ
ਅਤੇ ਮਾਿਚਸ ਜਲਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ…
ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ
ਸਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਿਜੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਿਸਗਰੇਟ ਜਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ…ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਜੰਮੇਵਾਰ
ਨਹੀਂ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ, ਸਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਿਜੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਦ
ਮੈਂ ਉਸ ਿਸਗਰੇਟ ਜਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਣ ਲਈ ਉਨਹ੍
ਹੀ ਿਦਰ੍ੜ ਸੀ ਿਜਨਹ੍ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹ , ਸਮਝੇ,
ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ, ਵੂਉਉਉਉਉਸ਼ਸ਼ਸ਼! ਮੈਂ
ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਾ ਿਲਆ ਸਿਕਆ। ਮੈਂ
ਰੋਣਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਣ
ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਮੈਦਾਨ ਿਵਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਥੇ ਬਾਹਰ
ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਅਤੇ-ਅਤੇ ਉਹ ਿਭਅੰਕਰ ਜੀਵਨ ਸੀ।
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97 ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਾਪਾ ਮੁੰਿਡ ਨਾਲ ਨਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ
ਸਨ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿਕਸ਼ਤੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ
ਉਸ ਪਾਰ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਿਵਸਕੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੋਤਲ
ਲਭਨੀ ਸਨ। ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਬੋਤਲ ਲਭਣ ਦੇ ਸਾ
ਪੰਜ ਸੈਂਟ ਿਮਲਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ
ਉਹਨ ਛੋਟੀ ਚਪਟੀ …ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਚੋਥਾਈ ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ
ਿਡੱਗ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਪਾ…ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਡਾਰਨਬਰ੍ਸ਼
ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨ ਦਾ…ਸੀ। ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਵਿਧਆ ਿਕਸ਼ਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨ ਉਹਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਿਹਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਿਵੱਚ
ਵਿਧਆ ਚੱਪੂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਿਵਚ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਿਸਰਫ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫੱਟੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈ ਆਪਣੀ
ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ…ਹੁਣ, ਉਹਨ ਨੇ ਵੈਲਿਡੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ
ਨੇ…ਉਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਦੋਹ ਪਾਸੇ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਪਾਪਾ
ਨੇ ਿਪਛਲੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਹੱਥ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਿਵਸਕੀ ਦੀ ਪੁਰਾਨੀ
ਬੋਤਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਉਹਨ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇਸ ਪੀਤਾ, ਉਹਨੇ
ਵਾਿਪਸ ਪਾਪਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਉਸ ਪੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਜੜਹ੍ ਪਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਦਰੱਖਤ ਵਾਲੇ ਪਾਿਸਓਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ
ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਡਾਰਨਬਰ੍ਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਚੁੱਿਕਆ, ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ ਹੁਣ
ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹ ।”
98 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ?” ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ
ਮੌਤ ਲਗਭਗ, ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਇੱਕ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ।”
“ਨਹੀਂ,” ਪਾਪਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਪਾਿਲਆ ਹੈ।”

99 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਮੈ ਮੂਰਖ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ! ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਉਹ ਬੋਤਲ
ਫੜਾਓ!” ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਿਲਹ੍ਆ, ਉਸ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਿਦਰ੍ੜ ਿਨਸ਼ਚਾ ਲੈ
ਿਲਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਘੁੰਮਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਵੂਊਊਊਊਸ਼ਸ਼ਸ਼!” ਮੈਂ ਬੋਤਲ
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ਵਾਿਪਸ ਫੜਹ੍ਾ ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਿਜੰਨਹ੍ੀ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਦਾਨ
ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਿਗਆ, ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀ
ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਦੀ। ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀ ਕਿਹ ਸੱਕਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ
ਚੰਗਾ ਸੀ (ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਰ੍ੜ ਸੀ), ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸੀ, ਿਕਰਪਾ
ਸੀ, ਅਦਭੁਤ ਿਕਰਪਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈ ਉਹਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ।
ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ
ਿਦੰਦਾ ਸੀ।

100 ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਮੈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਿਮਲ ਗਈ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਈ ਸਾਲ ਦਾ
ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਜਰਮਨ
ਲੁਥਰਨ ਿਗਰਜੇ ਜ ਦੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨ ਬ੍ਰ੍ਮਬਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਮਬਗ ਨ
ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਸਗਰੇਟ ਨਹੀਂ
ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਜ -ਜ ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ
ਵਧੀਆ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ,
ਤਦ ਲਗਭਗ ਬਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ
ਫੋਰਡ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ…ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜ ਦੇ
ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ, ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਲੁਥਰਨ ਿਗਰਜਾ ਨਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਥੇ
ਹਾਵਰਡ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ।

101 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ ਮੈ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਬੇਪਟੀਸਟ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਮਸਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਰਾਇ ਡੇਿਵਸ
ਸੀ। ਭੈਣ ਅਪਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਭਾਈ ਅਪਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆ ਸੀ, ਜ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਇ
ਡੇਿਵਸ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ
ਪਿਹਲੀ ਬੈਪਿਟਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੀ, ਜ …ਮੈਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਬੈਪਿਟਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੀ। ਜ ਇਹ ਤ ਉਹ ਿਮਸ਼ਨ…
ਉਸ ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਬੈਪਿਟਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਰਾਤ ਿਗਰਜੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸ , ਹੁਣ…ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਿਪਸ ਆ ਜ ਦੇ
ਸ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਮੈ
ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੁੱਖ ਿਵਚਾਰ, “ਉਸਦੇ
ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ” ਬੱਸ ਮੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ।

102 ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈਂ…ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ
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ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈ ਉਸ
ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹ
ਅਤੇ-ਅਤੇ ਮੈਂ…” ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਸਹਤ ਿਵਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ-ਮੈਂ…
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ
ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਿਜਸ ਿਕ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੀ
ਆਦਤ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਗਲੀਚਾ ਸੀ।

103 ਮੈ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਗਲੀਚਾ ਯਾਦ ਹੈ ਿਜਸ ਿਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਮੈ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਪਾਿਸਓਂ ਲੰਿਘਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ
ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਸੀ। “ਉਹ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਫਰਸ਼ ਪਰ ਿਕਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ?” ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਗਲੀਚਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ-ਉਹ
ਉਹਨ …ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸ “ਚਟਾਈ
ਗਲੀਚਾ” ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ “ਲਚਿਕਲੀ ਟਿਹਣੀ ਦੀ ਬਣੀ” ਜ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ
ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਿਕ ਆਪਸ ਿਵਚ ਬੰਿਨਹ੍ਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਫਰਸ਼ ਪਰ
ਪਈ ਹੋਵੇ। ਸੋਹਨੀ ਿਜਹੀ ਹਰੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਢਾਈ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ।

104 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜ ਤ ਮੈ
ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜ ਮੈ ਿਪਛੇ
ਹੱਟ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਚੰਗੇ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ
ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਿਕ ਉਹਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਧੀਆ ਬਿਣਆ ਰਹੇ,
ਉਸਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਦਆਲੂ ਬਿਣਆ ਰਹੇ।
ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਦਆਲੂ ਬਿਣਆ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ-ਮੈਂ-ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ
ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਵੀਹ ਸੈਂਟ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਵਧੀਆ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ…ਸਾ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਸਭਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਸਮ ਬੀਤ ਿਰਹਾ ਸੀ।

105 ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਮੈ
ਉਸ ਇਹ ਦੱਸ ਿਕ ਮੈਂ-ਮੈਂ-(ਉਹ) ਮੈਂ-ਮੈਂ ਬਸ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵ ਗਾ,
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ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦੇ
ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵ ਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਮ
ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ
ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਿਪਆਰਾ ਘਰ
ਵੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕ , ਮੈਂ ਇਹ
ਜਾਣ ਸਕ ਗਾ ਿਕ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ।”

106 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਪਰ੍ੰਤੂ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਬੱਸ ਉਸ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹ !”
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਿਦਨ ਪਰ੍ਤੀ ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ
ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁਛਣ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਝਝਕਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਰੱਤ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਿਕ, “ਮੈਂ ਉਸ
ਤੋਂ ਪੁਛਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ, ਉਹ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਢੱਡ ਿਵਚ
ਕੁਝ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੇ…ਿਵਚ ਕੁਝ ਮਿਹਸੂਸ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਭਾਈ ਜੋ ਿਕ ਥੇ ਹਨ, ਤੁਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ
ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਿਜਹਾ ਅਸਲੀ ਅਨੁਭਵ, ਮੇਰਾ
ਿਚਹਰਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ-ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ।

107 ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਵਆਹ ਿਕਵੇਂ
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਿਚੱਠੀ ਿਲੱਖ
ਕੇ ਪੁਿਛਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ…ਹੁਣ, ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, “ਿਪਆਰੀ ਕੁਮਾਰੀ”,
ਉਹ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਿਪਆਰ ਵੱਲ ਿਜਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ
ਇੱਕ ਸਮਝੋਤਾ ਨਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ…ਮੈਂ-ਮੈਂ ਿਜੰਨਹ੍ੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ
ਿਲੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਿਲਿਖਆ।

108 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮ ਸੀ…ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਹ੍
ਕਠੋਰ ਸੀ। ਅਤੇ, ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਿਨਮਰ ਬੁੱਢੇ ਸੱਜਣ ਿਵਅਕਤੀ ਸਨ ਜੋ
ਿਕ ਨੀਦਰਲੈੰਡ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਬਸ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਸੱਜਣ ਿਵਅਕਤੀ ਸਨ, ਉਹ
ਰੇਲ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਜੋ ਿਕ
ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨ ਿਦਨ ਿਵਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ
ਪੰਜ ਸੌ ਡੋਲਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ
ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਵੀਹ ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਓਹ! ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮ ਬਹੁਤ ਹੀ…ਹੁਣ, ਉਹ ਇੱਕ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ-ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਸਮਾਜ
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ਿਵਚ ਚਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਿਵਵੇਕ ਪੂਰਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰਮ
ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਿਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੈਸਾਫਰਾਸ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਰਗਾ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਿਕ ਹੋਪ ਇੱਕ ਚੇ
ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ-ਮੈਂ-ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ
ਠੀਕ ਸੀ। ਅਤੇ…ਪਰ੍ੰਤੂ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਤਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ।
109 ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਿਕਵੇਂ। ਮੈਂ-
ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹ , ਮੈਂ-ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦੀ
ਮ ਤੋਂ ਨਹੀ ਪੁਛਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈ ਪਿਹਲ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹੋਏ
ਮੈਂ ਉਸ ਿਚੱਠੀ ਿਚੱਠੀ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਡਾਕ…ਅਸੀਂ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਿਗਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸੀ। ਮੈਂ
ਪੂਰਾ ਐਤਵਾਰ ਉਸ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਮੇਰੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ।
110 ਇਸ ਲਈ ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਸ ਿਚੱਠੀ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ
ਉਸ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਿਚਆ, “ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਮ
ਉਹ ਿਚੱਠੀ ਿਮਲ ਜਾਵੇ?” ਓਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਤਦ ਿਫਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਿਗਆ ਸੀ

ਿਕ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵ ਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ -ਉਸ ਉਹ ਿਚੱਠੀ ਿਮਲ ਜ ਦੀ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਸ
ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
111 ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਉਸ ਰਾਤ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਓਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਥੇ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਜਾਵ ਗਾ? ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਮ ਉਹ ਿਚੱਠੀ
ਿਮਲ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮੈ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਸ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਉਹ ਿਮਲ ਜਾਵੇ।” ਮੈਂ ਉਹ ਹੋਪ ਿਲਖੀ ਸੀ। ਉਹ
ਹੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਹੋਪ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਸ ਹੋਪ
ਿਲਖ ਗਾ।” ਅਤੇ ਹੁਣ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਨਹੀਂ
ਿਮਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
112 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕ
ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਹ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ! ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ
ਘਰ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ



34 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਨਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਰ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।
113 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਰਡ ਕਾਰ ਰੋਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਚਮਕਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ
ਖੜਕਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਰ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਮ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਆਈ! ਮੈਂ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ-ਕੀ-ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ,
ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਬ੍ਰ੍ਮਬਸ਼?” ਹ ।
114 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਵਲੀਅਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ”

ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਓਹ-ਓਹ, ‘ਿਵਲੀਅਮ’!”
ਅਤੇ-ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਆਉਗੇ?”

115 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਧੰਨਵਾਦ!” ਮੈਂ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਿਖਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਕੀ ਹੋਪ ਲਗਭਗ ਿਤਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?”
116 ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਪ ਟੱਪਦੀ ਹੋਈ ਆਈ, ਉਹ ਬਸ ਸੋਲਹ੍ ਸਾਲ ਦੀ
ਕੁੜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੈਲੋ ਿਬਲੀ!”
117 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੈਲੋ ਹੋਪ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੈਂ?”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ।”
118 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਓਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ! ਉਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ
ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਿਮਿਲਆ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਧਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਧਆ ਹੋਇਆ।
ਹੋਪ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀ ਿਮਿਲਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤ ਉਸਨੇ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਿਲਆ ਹੁੰਦਾ।” ਹੁਣ ਮੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਿਗਆ।
119 ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦ ਮੈਂ ਚਰਚ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਿਚਆ, “ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ
ਉਸ ਇਹ ਨਾ ਿਮਲੀ ਹੋਵੇ?” ਸਮਝੇ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀ ਸੁਨ ਸਿਕਆ ਸੀ
ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਡੇਿਵਸ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੋਿਚਆ,
“ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਮੈ ਇਹ ਤੱਦ ਦੱਸੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਛਣ ਲਈ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲ ਜਾਵ ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਿਕਆ ਸੀ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਡੇਿਵਸ
ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ-ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ,
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“ਔਹ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਉਸ ਛੱਡਣਾ ਮੈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ੍ੰਤੂ…ਅਤੇ-
ਅਤੇ ਮੈਂ-ਮੈਂ…ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵੇਗੀ।”
120 ਹੁਣ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਪਰ ਇੱਕਿਠ ਨੇ ਘਰ ਵੱਲ
ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ-ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਰਡ ਕਰ ਤੱਕ ਗਏ।
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਚੰਦ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਔਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਿਜਆਦਾ ਉਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ ,” ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ।
121 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਸ ਵੱਲ ਿਫਰ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੈ ਿਕਸ-ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ
ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ?”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਔਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹ ।”
122 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਰਡ ਕਾਰ ਿਕਨਾਰੇ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਿਚੱਠੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ
ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈ ਉਸ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਹਰ ਹਾਲ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗੀ।” ਹੁਣ ਮੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ।

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ।”
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਚੱਠੀ ਿਮਲੀ ਹੈ।” ਔਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ!
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਪਿੜਹ੍ਆ?”

123 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਊਹ-ਊਹ।” ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਸ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ
ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ।
124 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਔਰਤ, ਮੈ ਕੁਝ ਦੱਸ। ਮੈ ਜ ਤ ਦੌੜਾ ਦੇ ਜ ਇਹ
ਦੱਸ ਦੇ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈਂ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ-ਤੂੰ
ਉਸ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ?”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ ।”
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125 ਔਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੁਹਾ
ਕਸ਼ਮਸ਼ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਓਹ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀ ਸੀ
ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈਂ। ਸਮਝੇ? ਪਰ੍ੰਤੂ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ-ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈਂ?” ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਿਰਹਾ।
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਪੂਰਾ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ?”

ਅਤੇ ਉਹ…(ਟੇਪ ਿਵਚ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ-ਸੰਪਾ) “ਹ ।”
126 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਦਰਵਾਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ,
“ਕੁੜੀਏ, ਮੈ ਉਸ ਿਵਹੜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਥੋਂ ਦੌੜ ਨਹੀ
ਸਕ ਗਾ, ਹੁਣ ਮੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ।” ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਡੀਕ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।
127 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਮੈ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ
ਲੱਗੇਗਾ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹ ।” ਖੁਦਾ ਉਸਦੇ ਪਰ੍ਾਣ
ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈ ਿਪਆਰ

ਕਰਦੀ ਹ ।” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹ ਿਕ ਸਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ
ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ
ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ?”
128 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਪਆਰੀ, ਸੁਣ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ
ਪਰ੍ਸ੍ਤਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਿਜਸ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ- ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਲਵ ਗੇ।” ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮ ਦੱਸ ਦੇਵੇਂ ਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੱਸ
ਦੇਵ ਗਾ।” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਉਸ ਸੌੰਪ ਿਦੱਤਾ।

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਿਹਲਾ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੱਸੇਂਗਾ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੱਸ ਦੇਵ ਗਾ।”

129 ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਚਰਚ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ
ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ…ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਸਾਢੇ ਵੱਜੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਰਲੀ
ਆਪਣੀ ਮੇਜ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ
ਬਰ੍ਾਮਬਸ਼ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਬੁਣਾਈ ਕਰ ਰਹੀ
ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜ ਉਹਨ ਛੋਟੀ ਸਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਚੀਜ਼
ਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ ਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ
ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ

ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੋਪ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ
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ਕੇ ਿਤਉੜੀ ਪਾਈ , ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ
ਮੈਂ…ਔਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ! ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,
‘ਨਹੀਂ’?” ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਮੈਂ
ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਹੁਣ ਮੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
130 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜੇ ਵੱਲ ਿਗਆ, ਅਤੇ- ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਦਰਵਾਜੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਵਾਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੈ “ਸ਼ੁਭ ਰਾਤ” ਕਿਹੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨ ਨਹੀ ਦੱਸਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈਂ?”
131 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਓਹ!” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਬਲਕੁਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ,
ਪਰ ਮੈਂ-ਮੈਂ-ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਗਾ।”
132 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬੱਸ ਿਪੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਵ ਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ
ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ।” ਅਤੇ ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈ ਥੇ ਹੀ

ਖੜਹ੍ਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਚਾਰਲੀ।”
ਅਤੇ ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹ ਿਬਲੀ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ?”

133 ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲਕੁਲ।” ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੇਜ ਦੇ ਿਪੱਿਛਓਂ ਮੁੜੇ।
ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਬਰ੍ਾਮਬਸ਼ ਨੇ ਉਹਨ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ, ਉਹਨ ਨੇ ਹੋਪ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚਆ ਸੱਕਦੇ ਹੋ?”
ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਵ ਗਾ।” ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ

ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ।
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀ ਹੈ?”
ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਇਹ ਹੈ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ।”
“ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ,” ਉਹਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ।

134 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।”
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ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲ ਤੂੰ ਉਸ ਲੈ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।” ਔਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ!
“ਤੂੰ ਇਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਂ।”
135 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਔਹ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਚਾਰਲੀ, ਕੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹੋ ਹੈ?” ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਚਾਰਲੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਪੈਸਾ ਹੈ।”
136 ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ। ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਿਬਲ, ਸੁਣੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ…
137 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਚਾਰਲੀ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਵੀਹ ਸੈਂਟ ਹੀ
ਕਮਾਉਂਦਾ ਹ , ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਚਾਰਲੀ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ
ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਗਾ ਜੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਛਾਲੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਮੈਂ
ਉਸਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਜੰਨ ਹੋ ਸਕੇ ਸੱਚਾ ਬਿਣਆ ਰਹ ਗਾ।”
138 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ।” ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਸੁਣੋ ਿਬਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।” ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਸਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਿਕਹਾ,
“ਬੱਸ ਉਹਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਚਾਰਲੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰ ਗਾ।”
139 ਤਦ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀ
ਜ ਦਾ ਿਕ ਉਹਨੇ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਿਵਆਹ ਹੋ ਿਗਆ।
140 ਇਸ, ਲਈ ਜਦ ਸਾਡਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ,
ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜ
ਿਤੰਨ ਡਾਲਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਿਲਆ, ਉਹ ਸਾ
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਿਪਆ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਦੋ ਕਮਿਰ
ਦੀ ਜਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਸਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਲਿਡੰਗ ਪਲੰਘ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ
ਹੈਰਾਨ ਹ ਿਕ ਕੀ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਲਿਡੰਗ ਪਲੰਘ ਦੇਿਖਆ ਹੈ? ਅਤੇ
ਉਹਨ ਨੇ ਸਾ ਉਹ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਸਅਰਸ ਅਤੇ ਰੋਬਕਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੇਜ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕੁਰਸੀ ਸਨ, ਲੈ
ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਲੈ ਆਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਫਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ
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ਵੇਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਜੋ ਿਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਟੋਵ ਖਰੀਿਦਆ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਝੱਤਰ
ਸੈਂਟ ਿਦੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਜਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਸੈਂਟ ਹੋਰ ਿਦੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਸ਼ੈਮਰਾਕ ਪੇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਔਹ, ਹਾਲ ਿਕ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼
ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਓਹੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ
ਸੀ ਿਜਸਦੀ ਸਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ, ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ
ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਧਰਤੀ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
141 ਮੈਂ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਦੁਿਨਆਵੀ ਵਸਤੂ ਿਕੰਨੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵਚ ਿਕੰਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ।
142 ਅਤੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਖੁਦਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆਅਤੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਘਰ
ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਨੰਮ ਿਲਆ।

ਉਸਦਾ ਨ ਿਬਲੀ ਪਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ ਿਗਆਰ ਮਹੀਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ
ਸਾ ਿਫਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹਰੋੰ ਰੋਜ਼ ਸੀ, ਨਾਲ ਬਰਕਤ
ਿਦੱਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ “ਸ਼ਾਰੋਨ ਦੇ ਗੁਲਾਬ” ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।
143 ਅਤੇ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਮੱਛੀ ਫੜਹ੍ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਪਾ-ਪਾ ਝੀਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਾਿਪਸਆਉਂਦੇ ਹੋਏ…
144 ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ…ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਦਲਣ ਛੱਡ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਬਦਲ
ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਬੈਪਿਟਸਟ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਡੇਿਵਸ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਚਰਚ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹ । ਅਤੇ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ…
145 ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਾਰ ਸਾਲ ਜਾਜਕ ਿਰਹਾ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀ ਿਲਆ। ਮੈਂ…ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰਦਾ
ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਥੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ
ਦਸਵੰਧ ਮੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਿਮਲਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਿਮਲਦੇ ਸਨ,
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਬਕਸਾ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,



40 ਬੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ

ਿਜਸ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਚੰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, “ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨ
ਛੋਿਟ ਿਵਚੋਂ ਛੋਿਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।” ਅਤੇ ਿਫਰ
ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪੈਸਾ ਿਮਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ
ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀ ਿਲਆ ਸੀ।
146 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡਾਲਰ ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ
ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਨਸ਼ਰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ
ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਪਆਰੀ ਿਜਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਬਰ
ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ੍ੰਤੂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ
ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹਨੇ ਇੰਨ ਿਜਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੱਛੀ ਫੜਹ੍ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣ।
147 ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਝੀਲ ਤੋਂ ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਿਮਿਸ਼ਵਾਕਾ
ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੋੜ ਇੰਡੀਆਨਾ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਕਾਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਹ ਿਚੰਨਹ੍ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਿਜਨਹ੍ ਪਰ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, “ਔਨਲੀ ਜੀਸਸ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ,
“ਇਹ ‘ਔਨਲੀ ਜੀਸਸ’ ਅਨੋਖੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਲਗਦੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ
ਿਚੰਨ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਪਾਸੇ ਸਨ, ਸਾਇਕਲ ਤੇ,
ਫੋਰਡ ਕਾਰ , ਕੈਡਿਲਕ ਕਾਰ , ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਾਹਦੇ-ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਿਲਖੇ
ਹੋਏ ਸਨ, ਿਲਿਖਆ ਸੀ, “ਔਨਲੀ ਜੀਸਸ”। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਆਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ
ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਹਨ।
148 ਮੈਂ ਪੈਂਤੀਕਾਸਟਲ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ, “ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਪਖੰਡੀ
ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਝੱਗ ਿਨਕਲਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ,” ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਜੋ ਿਕ
ਉਹਨ ਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ
ਦੇਣਾ ਨਹੀ ਸੀ।
149 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨ ਥੇ ਉਹਨ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਿਹਦਾ
ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਰਡ ਕਾਰ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਸਭ ਗੀਤ ਸਨ ਿਜਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਜੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ
ਹੋਵੇਗਾ! ਅਤੇ ਮੈ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਦੋ ਮਹਾਨ ਕਿਲਿਸਆਵ ਸਨ, ਉਹਨ
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ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ (ਜੀ ਸੀ ਦੀ ਪੀ ਏ) ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ (ਪੀ ਏ
ਦੀ ਜੀ ਸੀ) ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਿਤ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ
ਸੰਸਥਾਵ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀ , ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਉਹਨ ਹੁਣ ਸੰਗਿਠਤ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਸੰਗਿਠਤ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ
ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸੁਿਣਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ
ਹੋਏ ਸਨ, ਔਹ, ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨ ਮਹਾਨ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਿਕੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ।” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ?”
150 ਅਤੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ
ਲੱਿਗਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ
ਸੁਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬਸ ਇੰਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਆਈ
ਿਜੰਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦੌੜ ਸੱਕਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਸਭ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ
ਅਤੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਅੱਛਾ, ਭਾਈ, ਉਹਨ
ਦੇ ਕੋਲ ਜਰੂਰ ਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀ ਹੈ!” ਚੀਕਣਾ ਅਤੇ
ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਿਕਸ
ਤਰਹ੍ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ!” ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਜੰਨੀ
ਿਜਆਦਾ ਦੇਰ ਮੈਂ ਥੇ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ, ਉਨਹ੍ ਹੀ ਮੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ।
ਕੁਝ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹਨ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ
ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਰੁਕ ਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ…ਮੈਂ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ
ਕੋਲ ਹ । ਜੇਕਰ ਬਸ ਕੁਝ ਜਲਦਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜ
ਜਾਵ ਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਥੇ ਖੜਹ੍ੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੋੜ ਦੇ ਕੰਡੇ
ਤੇ ਹੈ।”

151 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ
ਿਵਦਵਾਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਨ। ਿਕਉਂ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹਇੱਕ ਵਧੀਆ
ਗੱਲ ਹੈ।”

ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਖਾਣੇ ਦੇ
ਲਈ ਜਾਵੇ।”
152 ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਰੁਕੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਪਝੱਤਰ ਸੈਂਟ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ…” ਬੱਸ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
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ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਿਲਆ ਸੀ। ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਰਡ ਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਰਡ
ਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ,
ਬੱਸ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਿਜਆਦਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ…ਮੈਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪੰਧਰ ਮੀਲ ਪਰ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਬਨ
ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਧਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਧਰ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੋੜ ਿਦਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ…ਮੈਂ
ਸੋਿਚਆ, “ਅੱਛਾ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਬਾਦ ਿਵੱਚ…” ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਿਰਹਾ ਸੀ।
153 ਅਤੇ ਔਹ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ
ਤੋਂ ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੰਚ ਪਰ ਆ ਜਾਣ।” ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੌ ਲੋਕ ਥੇ
ਪਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬੱਸ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਣ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ।”
154 ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਬੈਪਿਟਸਟ।
ਜੈਫਰਸਨਿਵਲੇ ਇੰਡੀਆਨਾ।” ਮੈਂ ਚਲਾ ਿਗਆ।
155 ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਿਰ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ, “ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ,
ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ, ਪੈਂਤੀਕਾਸਤਲ, ਡਬਿਲਊ ਦਾ ਪੀ.ਏ., ਪੀ.ਏ.ਜੇ.ਸੀ.,
ਪੀ.ਏ.ਡਬਿਲਊ.ਪੀ…”
156 ਮੈਂ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਭੈੜੀ ਿਜਹੀ ਿਦਸਣ ਵਾਲੀ ਬਤੱਖ ਹ ।” ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠ ਿਗਆ, ਉਡੀਕ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ।
157 ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ, ਉਹਨ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਜਵਾਨ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਥੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹਨ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਿਜਹਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ…” ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸ
“ਐਲਡਰ” ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ

ਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਵਾਲਾ
ਕੋਟ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ
ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਬੂਤਰ ਵਰਗੀ ਪੂਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਕਾਲਰ ਵੈਲਵੇਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਯਾਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਚਾਰੇ
ਪਾਸੇ ਬਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਚੱਟੇ ਵਾਲ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸੀ। ਿਵਚਾਰਾ ਬੁੱਢਾ ਿਵਅਕਤੀ,



ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ 43

ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਮੁਿੜਆ। ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਸਭ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ…ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਕ
ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ , ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ
ਪਾਠ ਅਯੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆ। “ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀ
ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜ ਜਦ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਿਮਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ?”
158 ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਚਾਰਾ ਬੁੱਢਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਿਕਉਂ ਉਹਨ ਨੇ
ਿਕਸੇ ਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਥੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰ੍ਖ੍ਖ੍ਿਕਆ?”
ਮਹਾਨ…ਉਹ ਜਗਹ੍ਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਉਹਨ
ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ?”
159 ਹੁਣ ਿਫਰ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਸਵਰਗ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸਨੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਿਪਸ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਪੱਧਰੀ
ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਿਵੱਚ ਉਸ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਿਕਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਸੀ! ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ
ਆਤਮਾ ਉਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ, ਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਚੀ ਿਜਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਿਢ ਿਪੱਛੇ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ

ਮੰਚ ਪਰੋਂ ਪੈਰ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਲਆ
ਿਗਆ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ
ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਿਜੰਨੀ ਜਗਹ੍ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਜਗਹ੍ਾ ਸੀ।
160 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲੋ ਉਸ ਤਰਹ੍
ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰ ਆਵੇਗਾ ਤ ਮੈ ਕੀ
ਕਰੇਗਾ?” ਮੈਂ- ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਸ਼ਾਇਦ ਮੈ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਹੈ।” ਿਕਉਂ, ਉਹ ਥੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ
ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਚਿਲਆ ਿਗਆ, ਮੈ ਆਪਣੇ ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਥੋਂ ਜ ਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ।
161 ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹੁਣ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵ ਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੋਣ ਹ ।” ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈੰਟ ਪਰ੍ੇਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਲਈ…ਮੈਂ ਮੱਕੀ
ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ
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ਰੋਲਸ ਖਾਣ ਲਈਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ…ਮੈਂ ਉਹਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕਟ ਪੰਜਾਹ ਸੈਂਟ
ਿਵੱਚ ਖਰੀਿਦਆ। ਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ ਿਲਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ
ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲਸ ਖਾਧੇ। ਅਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ
ਪਾਣੀ ਿਪਤਾ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਦੋ ਸੀਟ ਲਈ ਅਤੇ ਪਤਲੇ
ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਪੈੰਟ ਥੇ ਰੱਿਖਆ, ਉਹਨ ਸੀਟ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ।
162 ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਪਰ੍ਭੂ, ਇਹ ਮੈਂ ਿਕਹੜੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਗਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇਸ
ਤਰਹ੍ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਦੇਖੇ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਇਹ
ਜਾਣਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ।”
163 ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਥੇ ਿਗਆ। ਸਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਦਾਨ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਾਿਪਸ ਚਲਾ
ਿਗਆ।ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਿਗਆ, ਿਕਉਂ, (ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲਸ
ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ) ਅਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਇਕ ਪਰ ਆ ਗਏ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਇਕ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼
ਤੋਂ ਡਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ…ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਿਜਹੀ ਰੱਸੀ
ਪਰੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠ ਲਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ

ਤਰਹ੍ ਦਾ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਇਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਪਛਲੀ ਰਾਤ
ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸੀ।”

ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਓਹ-ਔਹ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਦੌੜ ਜਾਵ ।”
164 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਉਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਉਹਨ ਕਹੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ
ਉਹ ਇਸ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।”
165 ਔਹ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ! ਮੈਂ ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ,
ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਪੈੰਟ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾ ਮੰਚ ਪਰ ਆਉਣ ਵੇਲੇ
ਸੂਟ ਪਿਹਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ…ਅਤੇ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ ਤ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ।
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ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ…ਉਹਨ ਨੇ (ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭਾ)
ਪੁਰਬ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਥੇ ਨਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ
ਸਭਾ ਪੱਛਮ ਪਰ੍ ਤ ਤੋਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਲਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਕਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਬੈਠਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ।”
166 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਿਕਸੇ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਿਕੱਥੇ
ਹਨ।” ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਿਵਚ ਵੜਹ੍ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੀ
ਵਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ” (ਉਸਨੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਮਾਇਕ
ਅੰਦਰ ਿਖੱਿਚਆ) “ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਿਕੱਥੇ ਹਨ?

ਉਹਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹ
ਪੱਛਮੀ ਇੰਿਡਆਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਬੈਪਿਟਸਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹਨ।”
167 ਮੈਂ ਬੱਸ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸ਼ ਤ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ
ਹੇਠ ਝੁਕ ਿਗਆ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਮੈ ਕੋਈ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ
ਨੀਗਰੋ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ
ਿਕੱਥੇ ਹਨ?”
168 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ। ਮੈ -ਮੈ ਜ ਤ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜ ਿਫਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਰੁਕ ਜਾਓ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੀ ਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ-ਮੈਂ
ਹੀ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹ ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਥੇ ਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ?”
169 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ । ਸਮਝੇ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਇਹ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਪੈੰਟ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ
ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਥੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ।”
170 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਦੇ ਹੋ। ਥੇ ਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ ਤ ਰਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਕਿਹਣਾ।”
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171 ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਿਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਕੋਈ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਿਕੱਥੇ ਹਨ?”

172 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ! ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ! ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ!”
ਔਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ! ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਥੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ
ਿਠਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ…

173 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਪਰ ਆ ਜੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।” ਔਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਤਲਕਦਾ ਹੋਇਆ ਿਗਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ
ਿਚਹਰਾ ਲਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਜਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ
ਪੈੰਟ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਬੈਪਿਟਸਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ
ਮਾਇਕ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਕ ਉਸਨੇ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ
ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ।

174 ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ
ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।” ਮੈਂ ਹੜਬੜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਵਆਕੁਲ
ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ-ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੂਕਾ 16 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਅੱਛਾ, ਹੁਣ…” ਅਤੇ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਿਵਸ਼ੇ ਪਰ ਆਇਆ, “ਅਰ
ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਚੁੱਕੀ , ਅਤੇ ਉਹ
ਚੀਿਕਆ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ…ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ਾ
ਵਧੀਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਧਨੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪਤਾਲ
ਿਵਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਿਕਆ।” ਉਹ ਿਤੰਨ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, “ਤੂੰ ਇਸ ਪਰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,” ਅਤੇ “ਚੱਟਾਨ ਕਿਹ,” ਤੁਸੀਂ ਮੈ ਉਸ ਗੱਲ
ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ
ਚੀਿਕਆ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ ਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਪਤਾਲ
ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਹਨ। ਿਫਰ ਉਹ ਚੀਿਕਆ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ ਥੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ
ਹਨ। ਿਫਰ ਉਹ ਚੀਿਕਆ। ਤੇ ਥੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ
ਉਹ ਿਚਿਕਆ। ਅਤੇ ਥੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਹ ਚੀਿਕਆ।”
ਿਫਰ ਮੈਂ ਚੀਿਕਆ। ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ। ਔਹ, ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ!
ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਆਪੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ।
ਉਹ ਲੋਕ ਚੀਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮ
ਿਰਹਾ ਸੀ।
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175 ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤ ਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਜਸ਼੍ਨੇ ਿਕ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ
ਸਨ, ਆਇਆਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ-ਫਲਾਨਾ ਐਲਡਰ ਹ ।” ਉਹ ਇੱਕ
ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਸੀ, ਕਾਓ-ਬੁਆਈਘੋੜਸਵਾਰ ਵਰਗੇ ਕਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਲੇ ਕਪੜੇ ਵਾਲੀ ਪੈੰਟ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ
ਨਹੀ ਹੈ।”
176 ਬੋਿਲਆ, “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਾਸ ਿਵੱਚ ਆਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਕਰੋ।”
177 “ਉਹ-ਹੂੰ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਮੈ ਇਹ ਗੱਲ ਿਲੱਖ ਲੈਣ ਿਦਓ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ
ਉਸ ਤਰਹ੍ ਿਲਖ ਿਲਆ।

178 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਇਆ ਿਜਸਨੇ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਗੋਲਫ਼
ਪੈੰਟ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਗੋਲਫ ਖੇਿਡਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ। ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਬਲਾਉਜ਼ ਪੈਂਟ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਿਮਆਮੀ ਤੋਂ ਫਲਾਨਾ-ਫਲਾਨਾ ਐਲਡਰ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ …”
179 “ਔਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
ਪਿਹਨਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।” ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਵੱਲ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਠੀਕ ਹੈ।”
180 ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨ ਚੀਜ਼ ਝਪਟ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਿਗਆ। ਪਤਨੀ ਮੈ
ਿਮਲੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਤੈ ਿਕਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?”
181 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਔਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਿਵਚੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹਨ ਿਕ
ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ
ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਅਤੇ ਔਹ, ਮੈਂ ਉਸ ਉਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਿਪਆਰੀ, ਿਕੰਨੇ ਿਜਆਦਾ ਸੱਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕ!”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਹਨ?”
182 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਹਨ,
ਪਰ ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਮੈ ਜਰੂਰਤ ਸੀ।” ਸਮਝੀ? ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਉਹ-ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹ ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
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“ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਿਫਰ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨ ਦਾ ਸਾਹ
ਉਖੱੜਨਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਝੁਕਾ
ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਿਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ
ਦੋ ਕਲੋਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ,

“ਮੈਂ-ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ।”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਦੂਸਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ!” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂਗੀ?”
183 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਪਆਰੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹ ਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਮੌਤ ਸਾ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਦੰਦੀ
ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਵ ਗੀ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ
ਦੱਸ ਗੇ।”
184 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਚੰਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮ ਦੱਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮ
ਦੱਸ ਿਦੰਦਾ ਹ ।” ਤਦਅਸੀਂ…ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਗਆਅਤੇ ਮ ਦਸ ਿਦੱਤਾ।
185 ਮ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਜਰੂਰ ਹੀ ਿਬਲੀ। ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਤੈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਰ।”
186 ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਬਰ੍ਾਮਬਾਸ਼ ਨੇ ਮੈ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਿਗਆ। ਉਹਨ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਤੂੰ ਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?”
187 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਔਹ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਬਰ੍ਾਮਬਾਸ਼,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ
ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।”

ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ ਤ ਹੋ ਜਾਓ! ਸ਼ ਤ ਹੋ ਜਾਓ!”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ਮੈਮ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ।”

ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਪਖੰਡੀ
ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਹੈ?”
188 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਉਹ-ਉਹ ਜਰੁਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ।”
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189 ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਵਚਾਰ! ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੂੰ
ਬਸ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਖਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਂਗਾ!” ਿਕਹਾ, “ਬਕਵਾਸ!
ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੂੜਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਦੂਸਰੀ ਕਿਲਿਸਆਵਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲਕੁਲ! ਤੂੰ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਾਹਰ
ਨਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।”
190 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਬਰ੍ਾਮਬਾਸ਼, ਿਹਰਦੇ ਦੇ
ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਉਹਨ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵ ।”
191 ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਵਾਿਪਸ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਜਾਹ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋ
ਸਕਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰ ਿਜਸ ਕੋਈ
ਹੋਸ਼ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਥੇ ਨਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ਮੈਮ।” ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁਿੜਆਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ।
192 ਅਤੇ ਹੋਪ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਿਬਲੀ, ਮ ਦੇ ਕਿਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹ ਗੀ।” ਉਸਦੇ
ਿਹਰਦੇ ਬਰਕਤ ਿਮਲੇ!

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਿਪਆਰੀ।”
193 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉਸ ਤਰਹ੍ ਦੇ
ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ ਿਕਉਂਿਕ “ਉਹ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ
ਸੀ।” ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗਲਤੀ
ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ।
194 ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ
ਅਸੀਂ…ਸੀ। 1937 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੜਹ੍ ਆਇਆਅਤੇ ਸਾਡੇ…ਮੈਂ ਗਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋਕ ਹੜਹ੍ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ , ਘਰ
ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ,
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਆਏ…ਿਨਯਿਮਤ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਨਾ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ - ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ

ਿਜੱਥੇ ਉਹਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨ ਨੇ ਮੈ ਵਾਿਪਸ
ਬੁਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ
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ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਹੜਹ੍ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ…ਇੱਕ…
195 ਉਹਨ ਨੇ ਮੈ ਬੁਲਾਇਆ, ਿਕਹਾ, “ਚੇਸਨਟ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ
ਜੋ ਿਕ ਬੱਸ ਟੁੱਟਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮ ਅਤੇ ਬੱਿਚ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਥੇ
ਅੰਦਰ ਹੈ,” ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸ਼ਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ
ਮੋਟਰ ਿਕਸ਼ਤੀ ਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਜੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਮੈਂ ਕਰ ਗਾ।”
196 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨ ਲਿਹਰ ਨਾਲ ਲੜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ
ਬੰਨਹ੍ ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ
ਲਗਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜੰਨੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਗਲੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ
ਵਾਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਚੀਕਦੇ
ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮ ਖੜਹ੍ੇ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਹਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸ
ਪਾਸੇ ਿਗਆ ਿਜੰਨੀ ਦੂਰ ਮੈਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ
ਅਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆਇਆਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਬਸ
ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਰੋਕ ਿਲਆ ਸੀ ਤ ਿਕ ਮੈ ਉਸ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਸਕ , ਦਰਵਾਜੇ ਦੀ
ਚੁਗਾਠ, ਚੁਗਾਠ ਜ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨਹ੍ ਸਕ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਮ ਝਪਟ ਕੇ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਬੱਿਚ ਿਲਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਖੋਲਹ੍
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ …ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਿਗਆ। ਥੱਿਲਓਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ,
ਅਤੇ ਉਸ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ
ਤੇ ਸੀ, ਜੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਿਕਨਾਰੇ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ
ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨ ਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ…ਉਸਨੇ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, “ਮੇਰੀ
ਬੱਚੀ! ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ!”
197 ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੇ ਬੱਚੀ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਔਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ! ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਿਪਸ ਿਗਆ ਜਦ ਿਕ
ਉਹ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਸੀ…ਜ ਉਹ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
ਿਕ ਬੱਚੀ ਥੇ ਸੀ ਜ ਨਹੀ। ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਅਤੇ
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ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਸੀ ਜ ਕੁਝ
ਹੋਰ ਸੀ।
198 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਿਪਸ ਿਗਆ ਅਤੇ ਥੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ
ਿਕਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਲਭ ਨਹੀ ਸਿਕਆ,
ਅਤੇ ਜੰਗਲਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੌਿੜਆ ਅਤੇ ਿਖਚ ਕੇ
ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਥੇ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਵਹਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਖੱਿਚਆ ਤੇ ਉਸ ਿਢੱਲਾ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
199 ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈ ਿਫਰ ਤੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ
ਲਗਭਗ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਵੱਜੇ ਿਗਆਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਮੀਂਹ ਅਤੇ
ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਸੀ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਖਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਹਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੇਠ ਇੱਕ ਿਡਗਦਾ ਹੋਇਆ
ਝਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, ਔਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਇੱਥੇ-ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਹੈ! ਇਹ ਹੀ ਹੋਈ ਉਹ!
ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ,
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਮਰਨ ਦੇ,” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਖੱਚਦਾ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਖੱਚਦਾ ਿਰਹਾ।
200ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ, “ਉਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਿਗਆ?” ਸਮਝੇ? ਉਹ-ਹੂੰ।
201 ਮੈਂ ਿਕਸ਼ਤੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ। ਮੈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਾ
ਛਡਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਬੀਮਾਰ ਹਨ! ਿਕਰਪਾ ਕਰ!” ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਉਸ
ਉਸ ਤਰਹ੍ ਿਖੱਚਦਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈ
ਥੇ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਡਗਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ…ਕੁਝ ਹੀ

ਿਮੰਟ, ਅਤੇ ਔਹ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਪਰ੍ਭੂ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹ
ਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਗਾ।” ਮੈਂ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵਚ ਗੋਿਡ ਭਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਬਰਫੀਲੀ ਬਾਿਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕੁਝ
ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਕਰ ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ
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ਿਖੱਿਚਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਿਜੰਨੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾ
ਸੱਕਦਾ ਸੀ, ਚਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ।
202ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਅਰਥਾਤ ਗਸ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਲਭਣ ਲਈ
ਵਾਪਸ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ…ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੋਿਚਆ। ਉਹਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ
ਿਜਹੜੇ ਥੇ ਸਨ ਿਕਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਸ ਡੁੱਬ ਿਗਆ ਹੈ।” ਮੇਰੀ
ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਥੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ।
203 ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਵੱਲ ਿਨਕਿਲਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਦਰ ਫੁੱਟ ਡੂੰਗਾ ਪਾਣੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਜਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਕੀ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ?”

ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੈ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।”

204 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਚਾਰਲਸਟਾਉਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।”
205 ਮੈਂ ਦੌਿੜਹ੍ਆ, ਆਪਣੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵਚ ਿਗਆ ਅਤੇ…ਜ ਆਪਣੀ ਕਾਰ
ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ
ਥੇ ਿਗਆ…ਅਤੇ ਨਦੀ ਹੇਠ ਵੱਲ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਜ ਿਤੰਨ ਮੀਲ ਚੌੜੀ ਹੋ

ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ…ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਪਰੋਂ ਪੁਲ ਦੇ ਖੰਭੇ ਪਰ
ਡੁੱਬ ਿਗਆ।”
206ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਇੱਕਲਾ
ਪਾਇਆ, ਥੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ
ਪੂਰਾ ਸਮ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੂੜਾ ਸਨ ਜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ,
“ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?”
207 ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾ ਿਲਆ, ਉਸ ਥੇ ਕੋਲੰਬਸ ਇੰਡੀਆਨਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੈਪਿਟਸਟ ਦੇ
ਭਵਨ ਿਵਚ ਲਿਭਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਿਲਆ
ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਿਜ ‘ਤੇ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜ ਕੇ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਇਹ
ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ, “ਹੋਪ! ਹੋਪ!
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ਹੋਪ!” ਚੀਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਮੰਜੇ ਪਰ ਲੇਟੀ
ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਟੀ.ਬੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪਤਲਾ ਹੱਥ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਿਬਲੀ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਦੌੜ ਕੇ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੋਪ, ਿਪਆਰੀ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹ ਿਕ ਨਹੀਂ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ ਿਪਆਰੀ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਂ।”
208 ਛੇ ਮਹੀਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੀ
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਉਸਦੀ
ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
209ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈਂ ਗਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਇਕ ਅਵਾਜ਼
ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਵਲੀਅਮ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਦੇ ਲਈ
ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” ਮੈਂ
ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੌਿੜਆ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ
ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਮੈਂ
ਰੁਿਕਆ, ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਕੇ ਿਗਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ
ਮੈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਦੋਸਤ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਫੜਹ੍ਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਿਜਹੇ ਹੀ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜ ਦੇ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਸੈਮ ਅਡਾਇਰ ਹੈ।
210 ਡਾਕਟਰ ਸੈਮ ਅਡਾਇਰ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿਦਨ
ਨਹੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨ ਉਹਨ ਦੇ ਕਲੀਿਨਕ
ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤ ਉਹ ਉਹਨ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਿਮਲੇ ਿਕ ਉਹ ਸਚ ਹੈ

ਜ ਨਹੀ।
211 ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਟੋਪੀ
ਸੀ। ਉਹਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜ ਕੇ ਿਗਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੱਫੀ
ਪਾ ਲਈ, ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ
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ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਮਾਿਹਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸੈਮ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ!”
ਿਕਹਾ, “ਹ , ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਥੇ

ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਓ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸੈਮ, ਮੈ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਤਰਹ੍ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰਹ੍

ਨਾ ਕਰੋ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਲੈਣ ਿਦਓ।”
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵ ਗਾ।”

212 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲ
ਿਵੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”

ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ।”
213 ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਨਰਸ ਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋ
ਰਹੀ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਪ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ,
ਉਸਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ। ਅਤੇ
ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
214 ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਹਲਾਇਆ। ਉਹ ਥੇ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਭਾਰ
ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਸਠ ਪੌਂਡ ਹੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਉਸ
ਿਹਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਿਜਉਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ , ਮੈਂ ਉਸ
ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕ ਗਾ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਾਸਾ ਬਦਿਲਆ,
ਅਤੇ ਉਹਨ ਵੱਡੀ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਮੁਸਕੁਰਾਈ।
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਤੂੰ ਮੈ ਵਾਿਪਸ ਿਕਉਂ ਬੁਲਾ ਿਲਆ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਪਆਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ ਹੈ…ਪੈਸਾ”
215 ਮੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੌ-ਸੌ ਡਾਲਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਿਬਲ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਆਈ। ਅਤੇ ਮੈ ਕੰਮ
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਦੰਨ ਿਵੱਚ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਿਮਲਦਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਦ ਹੋਇਆਜਦਉਹਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੀ।

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੈ ‘ਵਾਿਪਸ ਬੁਲਾਇਆ’?”
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216 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ
ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾ ਇਹ ਨਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੀ
ਗੱਲ ਹੈ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਿਕਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?”
217 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਵਰਗ” ਬਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਦੇਖੋ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈ ਦੋ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਿਚੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ
ਿਕ ਇਸਤਰੀ ਜ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਘਰ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ ਤੀ ਿਵੱਚ ਸੀ।” ਿਕਹਾ, “ਵੱਡੀ
ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਿਚੜੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸਨ।”
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹ ।” ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ।” ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਬੈਠ ਜਾਓ।” ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਿਠਆ; ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਹੱਥ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਿਕੱਥੇ ਗਲਤੀ
ਹੋਈ ਹੈ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਿਪਆਰੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ।”
218 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾ ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਉਹ ਲੋਕ ਠੀਕ ਸਨ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹ ।”
219 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਰ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹਨ
ਲੋਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਂਗਾ,” ਿਕਹਾ, “ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੇਰੇ ਬੱਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ ਪਾਲੀ।” ਅਤੇ ਮੈਂ…ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈ
ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹ ,” ਪਰ੍ੰਤੂ ਿਕਹਾ,
“ਇਹ…ਮੈਂ ਨਹੀ-ਮੈ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲਗ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਉਹ-
ਉਹ ਜਗਹ੍ਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈ ਛੱਡ ਕੇ
ਜਾਣਾ ਮੈ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਬਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹ ਿਕ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ
ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਕਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਿਚ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕਣ ਦੇ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਂਗਾ।” ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮ ਲਈਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ
ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੋਪ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਹ ।”
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220 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ।” ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ
ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ ।” ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਯਾਦ
ਹੈ?” ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਲਈ ਪਾਗਲ ਿਜਹਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ । ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਰਾਇਫ਼ਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਿਕ ਉਸਦਾ ਅਗੇਤਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੋ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ।”

221 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਰਹੀ
ਸੀ ਤ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਅਗੇਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ
ਸਕ ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਿਪਸ
ਘਰ ਜਾਉ, ਉਸ ਫੋਲਿਡੰਗ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਉਸ ਕਾਗਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਹੇਠ ਜੋ ਿਕ
ਪਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਥੇ ਪੈਸੇ ਿਮਲਣਗੇ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ

ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਖਰੀਦੋਗੇ।”

222 ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦ ਡਾਲਰ
ਅਤੇ ਪੰਝੱਤਰ ਸੈਂਟ (ਜੋ ਿਕ ਅੱਧੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਿਸੱਿਕ ਿਵੱਚ ਸਨ) ਥੇ
ਪਏ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਮੈ ਉਹ ਰਾਇਫ਼ਲ ਖਰੀਦ ਲਈ।

223 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਉਹ ਸਮ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜੁਰਾਬ ਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਟ
ਵੇਨ ਜਾਣਾ ਸੀ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ।”

224 ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ…ਅਸੀਂ ਫੋਰਟ
ਵੇਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ‘ਦੋ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ’ ਇੱਕ
“ਿਸ਼ਫੋਨ” ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਆਨ? ਕੀ ਇਹ

ਠੀਕ ਹੈ? ਰੇਆਨ ਅਤੇ ਿਸ਼ਫੋਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਿਸ਼ਫੋਨ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਿਸ਼ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫੁੱਲ ਸਾਇਜ਼ ਵਾਲੇ।” ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਜਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਸ ਜੁਰਾਬ ਦੇ ਪਰੀ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼
ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਔਰਤ ਦੇ ਕਪਿੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ…
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225 ਮੈਂ ਸੜਕ ਪਰ, “ਿਸ਼ਫੋਨ, ਿਸ਼ਫੋਨ, ਿਸ਼ਫੋਨ, ਿਸ਼ਫੋਨ, ਿਸ਼ਫੋਨ,” ਕਿਹੰਦੇ
ਹੋਏ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ “ਿਸ਼ਫੋਨ, ਿਸ਼ਫੋਨ, ਿਸ਼ਫੋਨ,” ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੋਚਦਾ
ਹੋਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੈਲੋ ਿਬਲੀ!”
226 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਔਹ ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ।” “ਿਸ਼ਫੋਨ, ਿਸ਼ਫੋਨ, ਿਸ਼ਫੋਨ, ਿਸ਼ਫੋਨ।”
227 ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੁੱਕਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਸਪੌਂਨ ਨਾਲ
ਹੋਈ। ਉਹਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਿਬਲੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰਚ ਮੱਛੀ
ਉਸਆਖਰੀ ਮੱਛੀ ਫੜਹ੍ਨ ਵਾਲੀ ਜਗਹ੍ਾ ‘ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਿਵੱਚ ਫਸ ਰਹੀ ਹਨ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਯਕੀਨਨ, ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ?”
“ਹ ।”
ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨ ਛੱਿਡਆ, ਤ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ?” ਮੈਂ

ਉਸ ਭੁੱਲ ਿਗਆ।
228 ਤੇ ਥੇਲਮਾ ਫੋਰਡ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਿਜਸ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਸ ਸੈਂਟ ਦੇ
ਸਟੋਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਥੇ ਜੁਰਾਬ
ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੈਲੋ ਥੇਲਮਾ।”

ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੈਲੋ ਿਬਲੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੋਪ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?”
229 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਥੇਲਮਾ, ਮੈ ਹੋਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਜੋੜਾ ਜੁਰਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੋਪ ਜੁਰਾਬ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ।”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ਮੈਡਮ, ਉਸ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਜੁਰਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜੁਰਾਬ ਤੋਂ ਹੈਂ।”

230 “ਔਹ ਜਰੂਰ ਹੀ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।” ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ,
“ਓਹ-ਔਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ।”

ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਜੁਰਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?”
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਊਹ-ਔਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਹਨ?”
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਆਨ ਦੇ ਹਨ।”

231 ਮੈ ਫਰਕ ਪਤਾ ਨਹੀ ਸੀ। ਰੇਆਨ, ਿਸ਼ਫੋਨ, ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਭ
ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਫੁੱਲ ਸਟਾਇਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਦੇ ਿਦਓ।” ਅਤੇ
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ਉਹ…ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? “ਫੁੱਲ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ।” ਅਤੇ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਦੇ ਿਦਓ।”
232 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮੈ ਦੇਣ ਗਈ, ਉਹ ਿਸਰਫ ਵੀਹ ਜ ਤੀਹ ਸੈਂਟ ਦੇ
ਸਨ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਉਹ ਦੋ ਜੋੜੇ ਦੇ
ਿਦਓ।” ਸਮਝੇ?
233 ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੈ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਔਰਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਭਰ ਿਵੱਚ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਦੀ ਹੋ।”
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਿਜਸ ਮੁੱਲ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਖਰੀਦਦੀ ਹੋ,
ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਦੋ ਜੋੜੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੇ?” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਔਹ, ਇਹ ਮੇਰੀ
ਿਨਜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।” ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ-ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈਂ, ਥੇਲਮਾ
ਨੇ ਮੈ ਇਹ ਵੇਚੇ ਹਨ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮੈ ਇਹ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਿਵੱਚ
ਦੇ ਿਦੰਦੀ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਸ਼ਫੋਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ?”
234 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ਮੈਮ।” ਸਭ ਕੁਝ ਮੈ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ
ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨ ਿਵਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ।
235 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਦੱਿਸਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ।” ਮੈ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ
ਲੱਿਗਆ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਫੋਰਟ ਵੇਨ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜੁਰਾਬ
ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਦੇ ਦੇਵ ਗੀ,”
ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਹਨ।” ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਔਹ ਿਪਆਰੀ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ।”
236 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਲੇ ਨਾ ਰਿਹਣਾ।” ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਿਕਹਾ…ਉਹ ਨਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਘੰਿਟ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਸ ਲੈ ਗਏ, ਤ ਮੈਂ ਉਸਦੇ
ਿਪਆਰੇ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਸਨ।
237 ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਥੇ ਉਸ ਰਾਤ ਲੇਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ…ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਚੂਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਜਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ
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ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਟਕ ਰਹੇ
ਸਨ, (ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾਘਰ ਿਵੱਚ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ) ਅਤੇ ਤਦ ਹੀ ਿਕਸੇ ਨੇ
ਮੈ ਬੁਲਾਇਆ, ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ!”, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਫਰ੍ੈੰਕ ਬਰ੍ਾਏ ਸਨ। ਉਹਨ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ?”
238 ਿਕਹਾ, “ਹ , ਸ਼ਰੋਨ ਰੋਜ।” ਿਕਹਾ, “ਡਾਕਟਰ ਥੇ ਪਰ ਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, ‘ਉਸ ਿਟਊਬਕੂਲਰ ਮੇਂਜਾਇਟਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ
ਆਪਣੀ ਮ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ।” ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”
239 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਥੇ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਸੀ, ਉਹ
ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਪਆਰੀ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ।
240 ਮੈਂ ਉਹਨ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਗਆ। ਸੈਮ ਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾ ਿਬਲੀ ਪਾਲ
ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।”
241 ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ।” ਿਕਹਾ, “ਿਬਲੀ,
ਉਸ ਮੇਂਜਾਇਟਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਿਬਲੀ ਪਹੁੰਚਾ
ਿਦਓਗੇ।”
242 ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ
ਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ

ਮ ਥੇ ਆਖਰੀ ਿਕਿਰਆ-ਕਰ੍ਮ ਦੇ ਰੇਖ ਦੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ
ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹ , ਪਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ-
ਮੈਂ ਿਗਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਸੈਮ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਨਰਸ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਥੇ ਤਿਹਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। ਉਹ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਅੱਖ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬੈਠ ਰਹੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨ
ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ…“ਮਛਰ ਦਾਨੀ” ਜ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ…ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਆਕੜਰਹੀ ਸੀ,
ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਮੋਟੇ ਪੈਰ ਆਕੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ
ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਹ
ਸੁੰਦਰ ਿਦਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਲਗਭਗਅਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ।
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243 ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤ ਉਹਦੀ ਮ ਉਹ ਥੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਿਤੰਨ
ਖੁੰਿਜਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾ ਿਦੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ “ਗੂ-ਗੂ-ਗੂ-ਗੂ” ਕਰਕੇ ਅਵਾਜ਼
ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ।

244 ਅਤੇ ਥੇ ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ
ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ੈਰੀ, ਤੂੰ ਡੈਡੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਡੈਡੀ ਜਾਣਦੀ
ਹੈ?” ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਦੇਿਖਆ…ਉਹ ਇੰਨੀ ਿਜਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ
ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਨੀਲੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਨਹੀ
ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿਹਰਦਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ।

245 ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ
ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਲੋਕ
ਕਦੇ ਵੀ ‘ਕੂੜਾ’ ਨਹੀ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤ ਉਹ ਸੀ ਿਜਹਨੇ ਉਹਨ ‘ਕੂੜਾ’
ਿਕਹਾ ਸੀ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ।
ਮੈ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਲੈ।” ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇੱਕ ਕਾਲੀ…ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱਕ ਚਾਦਰ
ਜ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨੇ ਮੈ ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

246 ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਸਮ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ…
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ “ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਤੂੰ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ ਤੂੰ ਜੀਵਨ
ਗੁਜਾਿਰਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ
ਆਇਆ, ਤ ਉਸਨੇ ਤੈ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ?”

247 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਚਾ
ਨਹੀ ਸੱਕਦਾ ਤ ਮੈਂ…” ਮੈਂ ਰੁਕ ਿਗਆ। ਮੈਂ-ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈ
ਉਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਿਗਆ, ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ! ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ
ਮੈ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇਂ, ਮੈਂ ਿਫਰ ਵੀ ਤੈ ਿਪਆਰ ਕਰ ਗਾ।”
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248 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਪਆਰੀ, ਪਰ੍ਭੂ
ਤੈ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪਾਪਾ ਤੈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਹਰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਨ। ਪਰ੍ੰਤੂ ਿਪਆਰੀ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਪਾ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ
ਿਜਹੇ ਸ਼ਰੀਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਹੇਠ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੈ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾ ਦੇਵ ਗਾ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਪਾਪਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਮਲਣਗੇ,
ਤੂੰ ਬਸ ਥੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰੀਂ।”
249 ਜਦ ਉਹਦੀ ਮ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉਹਨੇ
ਕਹੇ, ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਬਲੀ, ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ।”
250 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ…” ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੇ
ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹ ਜਦ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਿਚ ਲਵ ਗਾ
ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹ , ਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਵ ਗਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਫਾਟਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾਵੀਂ,
ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਨ ਸਾਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ, ਥੇ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋ ਜਾਵੀਂ,
ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈਂ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੀਂ,
‘ਿਬਲ! ਿਬਲ! ਿਬਲ!’ ਮੈਂ ਤੈ ਥੇ ਿਮਲ ਗਾ।” ਮੈਂ ਉਸ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅਲਿਵਦਾ
ਿਕਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਹ । ਉਸ ਗੱਲ ਲਗਭਗ
ਵੀਹ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਟਰ੍ਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ
ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।
251 ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਿਲਆ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹ
ਉਹਦੀ ਮ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਬਿਰਸਤਾਨ
ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਭਾਈ ਸਿਮਥ, ਜੋ ਿਕ ਮੈਥੋਿਡਸ੍ਟ ਪਰ੍ਚਾਰਕ ਹਨ,
ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਢਾ ਹੋਇਆ ਿਜਨਹ੍ ਨੇ ਅੰਿਤਮ ਜਨਾਜੇ ‘ਤੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,

“ਰਾਖ ਿਵੱਚ ਰਾਖ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਿਵਚ ਿਮੱਟੀ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਿਹਰਦੇ
ਿਵਚ ਿਹਰਦਾ।” ਉਹ ਥੇ ਚਲੀ ਗਈ।
252 ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ
ਸਵੇਰ ਥੇ ਿਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ। ਬੱਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ।
ਉਹ ਸੀ…
253 ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹ , ਮੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੋਵੇਂ ਹੀ
ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਬੋਤਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅੱਗ
ਬਾਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਸੀ ਤ ਿਕ ਉਸਦੀ ਬੋਤਲ
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ਗਰਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਬਗਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਰਖੱਦਾ
ਸੀ ਤ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰਮ ਰਹੇ।
254 ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਇਕੱਠੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹ , ਅਤੇ ਇਹਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਦ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵ ਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਵਚਨ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹ ਗਾ, “ਿਬਲੀ, ਜਾਹ।
ਤੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਰਹੀ।” ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਮੈਂ ਉਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਉਸ ਛੱਡ ਨਹੀਂ
ਸੱਕਦਾ ਹ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ
ਿਕ ਉਹਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਰਹੀ।” ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਰਹ੍ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹ ।
255 ਮੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਗਲ
ਿਵੱਚ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹ
ਸੀ…ਉਹ ਬਾਹਰ…ਤੁਰ ਿਰਹਾ ਸੀ…ਿਪਛਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਬੱਸ…
(ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰ ਰਹੀ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ…ਬਸ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ) ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ
ਪੁਰਾਣੇ ਬ ਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਿਵਹੜੇ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਆਪਣੀ ਮ ਲਈ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ
ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੁੱਿਕਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਔਹ
ਿਪਆਰੇ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ…
256 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਾਪਾ, ਮੇਰੀ ਮ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਮੀਨ ਿਵੱਚ
ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ ਿਪਆਰੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ।”
257 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਥੇ ਕੁਝ ਿਕਹਾ, ਇੱਕ ਦੁਿਪਹਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੱਿਗਆ ਿਕ
ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈ ਖਤਮ ਿਜਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਾਪ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਮ ਇੱਥੇ ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਪਆਰੇ, ਮੈਂ ਮ ਨਹੀ ਿਲਆਸੱਕਦਾ ਹ । ਿਯਸੂ…”
ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਿਯਸੂ ਕਹੋ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਿਪਸ

ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਮੈ ਉਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।”
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258 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ ਿਪਆਰੇ, ਮੈਂ…ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕਦੀ ਿਕਸੇ
ਸਮੇਂ ਵੇਖ ਗੇ।”

ਅਤੇ ਉਹ ਰੁੱਕ ਿਗਆ, ਿਕਹਾ, “ਪਾਪਾ!”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ?”
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮ ਉਸ ਬੱਦਲ ਦੇ ਪਰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।”

259 ਔਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈ ਮਾਰ
ਹੀ ਿਦੱਤਾ! ਔਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ! “ਮੈਂ ਮ ਬੱਦਲ ਦੇ ਪਰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।”
ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ
ਇਸ ਤਰਹ੍ ਲਗਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਹੇਠ ਝੁਕਾ ਿਲਆ, ਅੰਦਰ
ਚਲਾ ਿਗਆ।
260 ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਨਹੀ ਸਿਕਆ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ
ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀ ਜਾ ਸਿਕਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀ
ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਟੁੱਟੇ
ਹੋਏ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀ
ਚੀਜ਼ ਸੀ ਿਜਹਦਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਸੀ।
261 ਅਤੇ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਮੈਂ ਟਰ ਸਫਾਰਮ ਿਵਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰ ਠੀਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਰ ਚਿੜਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਹੇਠ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ। (ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਸ ਬੱਚੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜ ਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਪਆਰੀ ਚੀਜ਼
ਸੀ) ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਉਹ ਿਪਆਰੀ ਸਲੀਬ, ਜੋ
ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਪਰ ਖੜਹ੍ੀ ਹੈ।” ਅਤੇ ਟਰ ਸਫਾਰਮ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਤਾਰ ਿਨਕਲ
ਕੇ ਜ ਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨ ਿਵੱਚ ਲਟਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ,
ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਿਸਓਂ ਪਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੈਲੇ
ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੂਸ ਦਾ ਿਚੰਨਹ੍ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਹ ,
ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸਨ ਿਜੰਨਹ੍ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ।”
262 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਰ੍ੋਨ, ਿਪਆਰੀ, ਪਾਪਾ ਤੈ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੇ
ਹਨ, ਿਪਆਰੀ। ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਇਹ ਚਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕ , ਤੂੰ ਜੋ ਿਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਪਆਰੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਂ।” ਮੈਂ ਆਪਣੇ
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ਆਪੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਿਰਹਾ। ਹਫਤੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਬੜ ਦੇ
ਦਸਤਾਨੇ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਈ ਸੌ ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੰਘ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੇ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੁਦਾ, ਮੈ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਬੁਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰਪੋਕ ਹ ।” “ਪਰ,
ਸ਼ੈਰੀ, ਪਾਪਾ ਤੈ ਅਤੇ ਮ ਕੁਝ ਹੀ ਿਮੰਟ ਿਵਚ ਿਮਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਦਸਤਾਨੇ ਉਤਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ…ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਆਪੇ ਿਵਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ,
ਇੰਝ ਲਏ ਹੋਏ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਨਹੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹ । ਇਹ ਉਹ
ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ।

263 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਔਜਾਰ ਦੂਰ ਰੱਖ
ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਵਾਿਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ।”

264 ਮੈਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਡਾਕ
ਚੁੱਿਕਆ, ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਠੰਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਸਾਡੇ

ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੋ ਿਗਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਧੁੰਧ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੋਵ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਾਕ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉਹ
ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਿਕਰ੍ਸਿਮਸ ਦੀ ਬਚਤ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਅੱਸੀ ਸੈਂਟ ਸਨ, “ਕੁਮਾਰੀ
ਸ਼ਰ੍ੋਨ ਰੋਜ਼ ਬਰ੍ਾਨਹਮ।” ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।

265 ਮੈਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੇ ਅੰਦਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਲਈ, ਿਪਸਤੋਲ ਉਸਦੇ ਖੋਲ ਿਵਚੋਂ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, “ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਹ , ਮੈਂ-ਮੈਂ ਮਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ-ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੜਫ ਿਰਹਾ ਹ ।” ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ
ਪਰ ਉਸਦਾ ਘੋੜਾ ਿਪੱਛੇ ਘੁੰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਉਸ

ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਹੇ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ।
ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ,” ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ
ਉਸਦੇ ਘੋੜੇ ਇੰਨੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਿਜੰਨੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਬਾ ਸੱਕਦਾ
ਸੀ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਜਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਰੋਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾ ਦੇਹ।” ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀ ਰਹੀ ਸੀ!
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266ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਔਹ ਖੁਦਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈ ਤੋੜ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ
ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈ ਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਹੇਠ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੋਲੀ ਕਮਰੇ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ
ਗਈ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀ ਮਰ ਸੱਕਦਾ ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼
ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਉਂ ਨਹੀ ਿਨਕਲ ਸੱਕਦਾ ਹ ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀ
ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹ । ਤੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਡਗ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਗੰਦੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ।

267 ਅਤੇ ਮੈ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੈਂ ਸੌਂ
ਿਗਆ ਸੀ ਜ ਕੀ ਹੋਇਆ।

268 ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਜਾਵ । ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਹੀ ਉਹਨ ਟੋਪੀ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਜਵਾਨੀ
ਿਵੱਚ ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨ ਟੋਪੀ ਿਵਚੋਂ
ਇੱਕ ਚਾਿਹਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਦੇਮਾਸ ਸ਼ਕੇਿਰਅਨ ਕਲਹ੍ ਮੇਰੇ ਲਈਇੱਕ ਲੈ
ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨ ਟੋਪੀ ਿਵਚੋਂ (ਜੋ ਕਦੇ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਸੀ) ਪਿਹਲੀ
ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰਹ੍ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਟੋਪੀ ਵਰਗੀ ਸੀ।

269ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ
ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ , “ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਚੁੱਿਕਆ
ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ‘ਿਵਕਾਊ’ ਹੈ।” ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪਾਰ ਕੀਤਾ
ਜ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਿਰਵਾਰ ਿਬਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ
ਨਜਦੀਕ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਖੜਹ੍ੀ ਸੀ,
ਉਹ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਫੇਦ ਵਾਲ ਲਿਹਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਨੀਲੀ ਸਨ, ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ
ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?” ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਿਗਆ।

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੈਲੋ ਪਾਪਾ।”

270 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁਿੜਆ, ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਪਾਪਾ?” “ਿਕਉਂ?” ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
“ਿਕਵੇਂ ਕੁਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ…ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ਜਦਿਕ ਤੇਰੀ
ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ?”
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271 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਇਹ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਿਕੱਥੇ ਹੋ?”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?”
272 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਵਰਗ ਹੈ।” ਿਕਹਾ, “ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਛੋਟੀ ਸ਼ਰ੍ੋਨ ਸੀ।”

“ਿਕਉਂ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਪਆਰੀ, ਤੂੰ ਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਬੱਚੀ ਸੀ।”
273 ਿਕਹਾ, “ਪਾਪਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
274 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਸ਼ਰ੍ੋਨ ਿਪਆਰੀ, ਤੂੰ-ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਹੈਂ, ਸੁੰਦਰ
ਔਰਤ ਹੈਂ।”

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਕੱਥੇ?”
ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਿਵੱਚ।”

275 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਵ ਘਰ?” ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਲੋਕ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਉਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ…ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਿਪਆਰੀ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀ ਿਰਹਾ।”
276 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਾਪਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੇ ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ।” ਮੇਰਾ
ਮਤਲਬ ਬਚਪਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਸਤਿਵਕ
ਹੈ। (ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਰੋਂਦੇ ਹਨ-ਸੰਪਾ) ਜਦ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸੋਚਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹ , ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਿਕਹਾ,
“ਪਾਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ।” ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੇ
ਇੱਕ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਜਾਵ ਗਾ। ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਭਰਾ
ਿਬਲੀ ਪਾਲ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?”
277 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਬਰ੍ਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਿਡਆ ਹੈ,
ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਿਮੰਟ ਪਿਹਲ ।”

ਿਕਹਾ, “ਮ ਤੁਹਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
278 ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ
ਮਿਹਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਉਹਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੀ ਮੰਡਲੀ , “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਸੁੰਦਰ ਘਰ,” ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਸੁਿਣਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਿਜੰਨੀ ਜੋਰ
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ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੌੜ ਸੱਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ,
ਉਹ ਥੇ ਖੜਹ੍ੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੰਬੇ
ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਉਸਦੀ ਿਪਠ ਤੇ ਲਿਹਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਫੈਲਾਇਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ
ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਫਿੜਹ੍ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
ਿਪਆਰੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ੋਨ ਥੇ ਹੇਠ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ
ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਨਹੀ ਹੈ?”
279 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹ ਿਬਲ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲ।” ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ
ਦੁਆਲੇ ਪਾ ਲਏ, (ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ) ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਥਪ-
ਥਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ੋਨ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨੀ
ਛੱਡ ਿਦਓ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਪਆਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹ ।”
280 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਸ਼ਰ੍ੋਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹ ।”
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਵਾਦਾ ਕਰੋਗੇ?”
281 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੋਪ,” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ੋਨ ਦੇ ਿਬਨ
ਇੱਕਲਾਪਨ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਬਲੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ।” ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ।”
282 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਬਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀ ਕਰੋਗੇ।”
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਬੈਠੋਗੇ?” ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ।
283 ਅਤੇ ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਰਫ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਧਾਰਨ
ਕੁਰਸੀ ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਹੇਠ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਨ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਿਸਰਫ ਉਹੋ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਸ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ…ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹ ਿਕ ਉਹ
ਿਕਸ ਤਰਹ੍ ਦੀ ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਸਤਾਰ ਡਾਲਰ ਸੀ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲ ਿਤੰਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ
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ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਅਤੇ, ਔਹ,
ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ…ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੜਕ
ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਿਜੱਥੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ
ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
284 ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਅਸੀਂ
ਉਸ ਨਹੀ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਦਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀ ਸੱਕਦਾ
ਹ , ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੈਰੀ ਪਾਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਿਵਚਾਰੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ-ਉਹ-ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਵ ਗਾ। ਅਤੇ
ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਪਆਰੀ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੂੰ ਿਕਸ ਗੱਲ ਲੈ ਭਲੀ
ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਂ?”
285 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕਹੋ ਿਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁ ਢ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਮੱਛੀ ਫੜਹ੍ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗੰਡੋਇ ਫੜਹ੍ਨ ਲਈ ਲੜਕੇ ਸਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਦੇਰ ਮੱਛੀ
ਫੜਹ੍ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ , ਪਰ…”
286 ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀ। ਮੈ
ਥੋੜਹ੍ਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨ ਨੇ ਪਿਹਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਿਟਸ ਭੇਜ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਨਹੀ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਸ । ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀ ਚੁੱਕ
ਸਕੇ ਸ । ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਤੱਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਮੈ ਥੇ ਪਰ ਦੱਿਸਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀ
ਯਾਦ ਹੈ, ਿਬਲ?”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹ ਿਪਆਰੀ, ਮੈ ਯਾਦ ਹੈ।”
ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀ?”
“ਹ ।”

287 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਸ ਨਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਸਨ, ਇਸਦਾ
ਮੁੱਲ ਤਾਿਰਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬੱਸ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਬੈਠੋ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ ।”
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ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਿਪਆਰੀ, ਮੈ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
288 ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਿਬਲੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।”
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀ ਕਰੋਗੇ।”

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੋਪ, ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹ ।”
289 ਅਤੇ ਬਸ ਤਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਿਵਚ ਆਇਆ, ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ
ਹਨਹ੍ੇਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੋਪ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈਂ?”
290 ਉਸਨੇ ਮੈ ਥਪ-ਥਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਆਹ ਨਹੀ…
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀ ਕਰੋਗੇ।”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹ ।”
291 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈ ਦੋ ਜ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਥਪ-ਥਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੀ
ਗਈ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਿਠਆ ਅਤੇ ਬੱਤੀ ਜਗਾਈ, ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ
ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਗਈ
ਨਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਸੀ।
292 ਿਬਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮ ਪਿਹਲ ਉਸਦੀ ਕਬਰ ‘ਤੇ ਗਏਸ , ਉਹ
ਆਪਣੀ ਮ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ
ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁੱਕ ਗਏ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ, ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਪਾਪਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਥੇ ਹੇਠ ਹੈ।”
293 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀ ਿਪਆਰੇ। ਨਹੀ, ਉਹ ਥੇ ਹੇਠ ਨਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਇੱਕ ਖੁਲਹ੍ੀ ਹੋਈ ਕਬਰ
ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਜੀ ਿਠਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।”
294 ਿਮੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਹ । ਮੈਂ-ਮੈਂ ਬੱਸ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ
ਨਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹ । ਮੈਂ…(ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਰੋਂਦੇ ਹਨ-ਸੰਪਾ) ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾ
ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਕੁਝ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਝੁਕਾਈਏ।
295 ਓਹ ਪਰ੍ਭੂ! ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜ ਦੀ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਦਨ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦ ਿਯਸੂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤੇ
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ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ , ਸੁਰਿਗ ਿਪਤਾ, ਿਕ ਤੂੰ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਿਵੱਚ
ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਂਗਾ।

296ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਅਦਾ, ਜਦਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲਹ੍ ਉਸ ਸਵੇਰ
ਚੁੰਿਮਆ ਸੀ, ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਿਦਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਗਾ। ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ੍ਭੂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਦੇ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਸੱਚਾ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ ਹ , ਸੰਸਾਰ
ਿਵਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਤਰਹ੍ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ । ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹ ਅਤੇ ਥੱਕ ਿਗਆ ਹ ,
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਥੱਕ ਚੁੱਿਕਆ ਹ । ਇਹਨ ਿਵਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈਂ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ । ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਮੈ ਵਾਦੇ
ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ। ਮੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੇਖਣ
ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਪਾਰ ਹਨ। ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਆਰਾਮ ਿਬਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ , ਨਹੀ ਪਰ੍ਭੂ, ਜਦਿਕ ਮੇਰੇ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਮੌਤ ਥੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਸਭਨ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸੇ ਤਰਹ੍
ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਮੰਗ ਿਰਹਾ ਹ । ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ
ਬਣਾਈ ਰੱਖ। ਹੋਣ ਿਕ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਤ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨ
ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਸਕ । ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਜਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵ ਗੇ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ
ਹੱਥ ਫੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹ ਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਗਾ ਤ ਿਕ ਮੈਂ
ਉਹ ਐਂਜਲੀਸੀਅਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਿਵਖ ਸਕ ।
ਤਦ ਿਫਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ।

297 ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ
ਪਰ ਜੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਹਨ ਆ ਕੇ ਠਿਹਰੇਗੀ। ਪਰ੍ਭੂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੈ ਜਾਣਦੇ

ਵੀ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਹ੍ਾ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨ ਦਾ ਕੋਈ
ਿਪਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਥੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਦਾ
ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਇਸ ਕਰਨ, ਪਰ੍ਭੂ।

298 ਜਦਿਕ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ਿਕ ਇਸ ਵੱਡੇ
ਸਭਾ ਘਰ ਿਵਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਿਕੰਨੇ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ, ਮੈਂ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੇਰੇ-ਮੇਰੇ-ਮੇਰੇ ਕੁਝ
ਿਪਆਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਹਨ?” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
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ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਨਾਲ ਿਮਲੋਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਮ ਕਬਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਿਦਨ “ਅਲਿਵਦਾ” ਿਕਹਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਈ ਆਪਣੀ
ਛੋਟੀ ਭੈਣ “ਅਲਿਵਦਾ” ਿਕਹਾ ਹੋਵੇ, ਜ ਪਾਪਾ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇ, ਜ ਿਕਸੇ
ਕਬਰ ‘ਤੇ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਮਲੋਗੇ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ-ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਤਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਹਵੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮ ਹੈ?
299 ਮੈ ਰੋਣ ਲਈ ਮੁਆਫ ਕਰ ਿਦਓ। ਪਰ ਔਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਿਮੱਤਰੋ ਤੁਹਾ
ਅਿਹਸਾਸ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ!
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ।
300 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚੋਂ ਿਕੰਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਇਹ ਕਿਹਣਗੇ, “ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰ ਨਾਲ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ?” ਸਭਾ ਿਵਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਇੱਥੇ
ਆ ਜਾਓ। ਕੀ ਤੁਸੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਗੇ? ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ
ਿਤਆਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ
ਬੁੱਢੇ ਨੀਗਰੋ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ
ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਲਕਨੀ ਿਵਚ ਹੋ, ਬੱਸ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਗਿਲਆਰੇ ਵੱਲ ਵਧ
ਜਾਓ। ਜ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀ ਬੱਸ ਜੋ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਓ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਜਗਹ੍ਾ ਤੋਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ, “ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਉਸ ਪਾਰ ਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮ ਜ ਇੱਕ ਿਪਆਰਾ ਜਨ ਥੇ
ਉਸ ਪਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ । ਮੈਂ ਈਹ੍ਨਨ ਨਾਲ ਸ਼ ਤੀ
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬੱਸ ਸਭਾ
ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ
ਹੋ ਜਾਓ, ਕਹੋ, “ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ ।”
301 ਔਰਤ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਥੇ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ
ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਥੇ ਪਰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ਭੂ ਤੂਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੇ ਪਰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਿਵੱਚ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ
ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਭ ਜਗਹ੍ਾ ‘ਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਰ
ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਦਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਿਹਰਿਦ ਤੇ
ਮੰਡਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਿਕ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ।
302 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਟੁੱਟੇ।
ਸਾ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਖਤ ਧਾਰਿਮਕ
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ਿਗਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾ
ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ, ਿਹਰਿਦ ਿਵੱਚ
ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲੀਮ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ
ਹਨ ਜੋ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ?

ਆਓਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਝੁਕਾਈਏ।
303 ਔਹ ਪਰ੍ਭੂ, ਜੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਰਿਦ ਿਵਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ,
ਿਕ ਸਾ ਸਾਿਰ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾ ਸਕੇ, ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਇਹ ਜੋ ਤੈ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਹਨ ਮੁਆਫੀ
ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਔਹ ਪਰ੍ਭੂ, ਿਕ ਉਹ ਤੈ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ
ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨ ਦੀ
ਮ ਜ ਉਹਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਬਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ
ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਿਕ ਉਹਨ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਹੋਣ ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਪਾਪ
ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਧੋ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ,
ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ ਤੀ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ।
304 ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਮਿਹਮਾ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਥੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ
ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਈਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਿਪਆਿਰ ਨਾਲ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਸ ਪਾਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਤੇਰੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ, “ਤੂੰ ਉਸ ਜਨ ਿਸੱਧ ਸ਼ ਤੀ ਿਵੱਚ ਰਖੇਂਗਾ ਿਜਸਦਾ
ਿਹਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਟਿਕਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।” ਪਰ੍ਭੂ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਜਦਿਕ ਅਸੀਂ
ਉਹਨ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ। ਅਮੀਨ।
305 ਖੁਦਾ ਤੁਹਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਉਹ ਠੀਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ।
306ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨ ਲਈ ਜੋ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ।
ਿਬਲੀ, ਜੀਨੀ ਅਤੇ ਿਲਓ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਿਕੱਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਹਨ? ਉਹ ਕੁਝ
ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਭਾ ਬੱਸ ਕੁਝ ਹੀ
ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਾਰਡ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਿਬਮਾਰ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਵ ਗੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। 
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ਐਂਜਲਸ ਟੈਂਪਲ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਿਨਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸਦਾ
ਟੇਪ ਨੰਬਰ 59-0419A ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਰ੍ਾਨਹਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਚਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਿਜਸਦਾ ਅੰਗਰ੍ੇਜੀ
ਿਸਰਲੇਖ My Life Story ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ “ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ” ਹੈ।
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ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟਿਸ

ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ । ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 

ਸ਼ੁਭਸਮਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ 

ਛਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੋਇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ® 

ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵੇਚੀ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪੀ, ਕਿਸੇ 

ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ, ਕਿਸੇ ਰੀਟਰੀਵਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਟੋਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 

ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਵਧੇਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

Voice of God RecoRdinGs
P.o. Box 950, JeffeRsonVille, indiana 47131 U.s.a.

www.branham.org




